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 صعب مزال ook زا هم وب رګ تویمهر و

obey abl PESمهم هجرا  > dlsهده  

 هدایزّكس كيمولوف فوتسیرفران و ۰ ردشلنا
acc!هب و رابااهد تاق ر یتاق دن ندنعیداراب  

 . ردٌشهرونوک



Gn 
 كب ندو باب را صع یصسب نوا

 Spal لو, ینا ورک كثضرا یرفوج

orb yتسک  alae,یک ی راک دلیا  Jy 

 “4 اشعا لوبف ید بمولوف فوتسیرف

 Lal یرفوتط هب رخ هکردی-انندنو

 ا ا هسارول وا كجك

 قرش (vob ly go gh card والصا و
 . ردشعد « مدتسیا aly هداه برد

 ندرلن رم و توف هد روصت gays وا وف

 ندنرا ام ee لا كامز وا هد یر

 + ردالناق سوت لو یلهسنارولف نالوا

 یسهر هدایزكب هدف ایفارغج كتاذ وب
 هلبا (aed %5 ند هم دق نوفارفجح (Yaa وا

obsهلوا مولع«تكضرا *هرک كب ولو  

 نیم و gb یرلذد وجوم دوخاب و نالی



av} 
 یرود-) و شقا ۷ 1a cha نالب دنا

job) >ه  sy kAهطا رح ر لود  

 AS y هد وا یزو یو ا
 هرخ Tbh ردد ردو ap gh gs ف وئشرف

 a رع !oJ.» db طع رګ كف وتد سا رف

 )3 :4b رحو نامز یکیدتا sels یرغوط

 . رد هدک Lal نظ (po وا شما لایعمسا

 هی ويضع تحایسو یمواوتفوتسیرف

 abs 39-2 oh اه د eel قلو ۰

 jak > gly pall اهدا و ۰ ردرا و

 اورو هروک هب ہی نالیدیا نا 3 وا

 <a ءدنعهرا st دوخا و ناتسد:ه با

yوا هوا هی  Biهد هسا روس روک  

 ك ی رع و ط هذ رلف رط are كىا اب

 Burne Wb هاب ور وا قرهازوا هدایز



$( 
 Kody هدنسهرا ابوروا abl lal دوخایو

 (con ۰-2 ر دتا ےکح یهیدنلو هعطق

 Ao + یدیا هدکلدا فداصت ه راتآ

 4 رغ ندننور < ناسنو نس » رلنامزوا

 شعا دعا ردق حرف زوم رد یرغوط

 لوک یرزوا + رب دریک ناو
clelyشاو یس چرا  Soa!كنو  

 هطساو هعطاق تا ly لوه ندربد

curl kb awیر دمو لاوحا  

 4.6: رص ah كموفر لو-هحص ه لک ااب

 روم رب دتا مک getty . ندنس

 زنکتروب gear sh جاخا اوج ۰ یدیا
ailsشادا ع دقت  sariهد +  

 هلبفوس As راراک زور برغ رانامزوا

bya gly la Alنوزوا تباغ هدنرالحاس  



evap 
peak مالخاص pall, وک مگ هدرافرطوا و 

 . PY pea dlماج هدعورب  ellیراکوت هک

  galyهدنرال حاس یراهطا روصا یک

Sjoerd كن Joel ناسا نانلو ید 

 اب وروآ یراکنر هده  alyندنماوقا اش
 مه  avyهد رانو هل تج یکیدمهزکب

 ندنفرط برغ  KOK.ردشار و لاقحا هن

 كل ابا یکو هتدشپا  gailطع رحم

Bot? نوجا دعارت یرغ yb هب یسالطا 

 ۰ GAL رارویدا قیوشت

 هدک EL روصت یربندهنوا بمولوف

 he ghar نالک مزالنوحما تحایس gid وا

 تموکح الوا یییروصت هرکصندک دليا عج

 دنسدنک oth y لرهر و ربخ هنس هه وتتم

gaol 5 glesاحر  oddest gall اطم  



grey 
aa jg) كنو ۰ یداد لو یسهمل 

 زکترو بمولوف  allsاردا تعجام

  goadند هب كنس هءلاط. و  oleدا وا 2

 یل . JJیدر !( dewهدلارف هد  Ayهدایز

 نداطح كغروصت ندنکبدمهدیا تدخما

 ل کشت هند ! bas . gabفوئس رو هداناو

 وا و . clوط 4 رع هدافتسالاب ندناع)اطم 4

NL هد هسا یدل دیا لاس IC, las ی رغ 

  Glogsر رهام كب  ealند: دا وا

Di اندا Chess 
obser Ab | Ls رڪ ندنهیدغل وب هد ید وه رب 

ads یر مه هرکص ندنالوح dey 

 هد وریا ی> و یدلیا تدوع نت میک هدا

 «  delsفرو كا روصت یفلد-:ل و ٤



 فوم
 هسا كفوتسد رف بواوا ترابع ندقلالدب

 دن ر وعش یشاب ندنهدنلو هدهعلاطموت

 ie یدابا مکح ial وا شک للخ

  abilهمکحو  pial pelوج .

  ow fallڭب فوتسیرف  obsسوبآم

 هداناوا ۰ یدلوا  gear ghتوداتافو

 ورقف  ord ogreردالوص  pamشهراو

od sl هداعلا قود تیمور Ota) وا 

 ! gutsیزیک:رو هدلاح  balارت
eg tio ۱۹۸4 كرەرو رارق هکعا 

  alleهلا تفرافم ندن و زا یرغوط

ald سواا راز abl وه دب یلغوا 

 تفت سد ا  sly gtsهن لاح
 هک ردیلءالکا ندنوشییغیدل وا شاک هرل هبا

 نوا یرلمام هروک ییسیدنک كراناد



{r} 
  4ندنوزما یسبراب  Malarردشلبا ۰

 سولا ? Ctlردق حس رف عراب

 aca as Sopa هد دفا سمر قازوا

 ےک

 ندنفرط یرل-یهار نکسینارف قرهلوا
 6 ا aeolian ماو شدا اشنا

Byیدیا رارد « یز: مانم ادار » » 

 هکمورو هدنسیدنک Qual pw وص و ندقلحا

 ید وغهد ىلغوا یک pest رادنقا

 ی دنا شعا تره du را هج رد لاله قترا

 : ET ۱ هج hy هند 5 dle وا ردا

 gall احر ندیج وق یس رو وص و

S53یرابش یکیدتسبا هبمولوف  
Solaو بودا  Aryشانه نکیا هر زوا  



{rr} 
 انهشرام هدزهربناژ نالوا یهار شان
 gi ۰ gal هدکمک نداروا ًانداصت
 یتغیدلوا مدار ید هدایزتربارب هلقاوا

 هنلاوحا Chea gl gd لرهروک بها رشاب

 هلي سيدنك نوجآ kl لصاح فو و
 ۱ . یدالشاب ”aac ول وڏ

 ےدوا tls ریقق كوا
TEرو  daneبها رشاندنکج  

 ر كوب Oh هدنسانا یس ەل Be نالواهلا

 كز هره ناژ ندنکیدسوک اک ذ رثا

 cy: BALI باج یاد رظن لاحرد

Folie as 554!ی ولو د یبهآ ر شاب  

 dj lato Sol رفا سم هنسدنک هداروا

 هرکتص ندکدشوروک هیدازوا نوزوا
  malinتس ۲



dri 
 و را ر هل 21 وا فتا و لماع دناعلا طف

 نا ردد Clie glas هدریةفر هدتفاٍق

 .یدلاق نارمحا دام یال وط ندنفردن] وب

 تدم Sod ری ما نم ادار بهواوف

gabزەرە ناژ هدنسانا  KLرظن  

 یماکذ بولاق !abe بلح ینتقد

a IS oh AL ss >|یسهیرت «  > ay 

 ۰ یج سه ۰ eit t یلرب-ع 6 قحا

 Pere dolly glia ۰ قص
Al Yaiو هجون نوتبسو  GE 

 كندصاق و راکفا Gamal وا شعا باج

 یی و اح رب یدج نوګا یو رت
 سوهردت هنآمزوا .یداشلو تع ودر

Olyشاو شاو بمولوق  beds۳۶ وا  

 ارز ۰ یدزلشاب sacl وا OAK یرلدمها و



“ie 3{ 
 ولو ندغد) وا مدار لاو اید وه هب ناژ

 لرد ابی geal و قد دصت ییتاعلاطم 336 كيم

 هدنجراخ ناکما كەر و صتم تجایس

eee yو ییحو  othنالیدا قدا_ص)  

 وص نوا ی دیا فرطرب كنالکم

 نیمأت هبمول وقف کج هديا تربغ هدر هج رد

ball۰  

 abby حه ng I هةية
 یدروک هدنزبانادباریهاج یکیدءهروک

 هدنص وصخ یار خا 4عف ندد وف كن دصقم و

 = ین gla F295 ندز ەرە ناژ

 Ala مما tl Oty ۰ یدمهلو هدف رط رب

 ,KL لکد die كفوتسب رف زکلاب ینشک

Gulesزهره ناژ هليا  slainیر  
 یقنوتسیرف هدكلبازبا gels انایسا و



۳9 
wack نده sd وا صد هل > coral 

 كما ج واوش هدنتایح هج راتكملا راشم
 as apes دا همر

 نوڪګا لوصو an درصم فوت سارد

 هدر راک ادد هدنفوف كمك ولرد ره
» fy mu ت ° : قرەناوب Oh۰ رد شهرگ رایددقتص قوج  

 كن دصقمهدایلات اهدهب ا اسا ەئ ؛زیکترو هب

 ,Boe مه كح هدا تەل Ais ور

 هطماوو لرەردنوک ۵ هرنلک:ا یب یم هت راب
 ها 3 هزملک :ا یناروصتو تامل لو هلا

 كن ردارب هد دیا شم هتسدا ك ەر دن اض رع

gilرب سا ندنف رط راذاص رو هد ره  

 شام هل sl قوم هداکوب as رز وا یلدا

as o> Yb ’ Gaalهب همدا رف یبعهدصقم ون  

 یکدروک هدر رھ 5 au! carl ص ید



{r} 
 E E ar rare هدهداروا ی هلماع»

 ادیارء«دنامزر ayy هتشیا + cal شع را

as pale۳ كیهار شاب كرهلک  cals 

dleکالا هد مه  Fs!ز ك  ookروس  

 ONS por هحرد دم روک مدآرب

 + یددا panies gar هابهب

 بوروط وا تدمر هد julia تمول وف

 ندنسابحا كنو رکو زەرە ناژ "رک

 هدکعا Cab هدرفرطوا بول وا

 a> abl jot a Lol نالوا

 sede او د a dF تارک ا

hwoیییدصقم 0  Welهددنس دلار  

 كنو .یدشود هنسوه ك٤ا ضرع

 a. julia gly ‹ زەرە ناژ هنن رزو

 .اقح ACE هدكنس دکل اف انایساو يهار



end 
 نالوا یتبسانم هلیسیدنک بواوا cots ر

 save gy bibs هارءوالاتود ردنانرف

 هدرا هجرد هل كبءولوف فوتسبرف قرهزاب
 هلیماع هدن وتکمو cai وا مدار لضافو یک ذ

 ۱ هد ك دص« هرکص ندک دادا حاضیاو درس

 + یدلبا حرشییعیدنلو ترابع نده

Wielهلا دناندرف یلارف  aa) 

 هد کالا تماقا هدودروف رلنامزوا لبازا

falهیصوت بهوسلوف ۰  uk Gab 

 یارهوالا ود goby Nya اک هب ودروف

  رهظم جد yd your rey یدروک

 ds روصتو «da\\_b بنا یدع)وا

 نانو هدهلءاعم Ab زم سه لوا لا

  كنارهوالات هدب ۰ یدلوا ارهوالات هن
joyهدراپشک قوج كیراساهد هنتک  



 دن

4۳ 
ipaیردسیما كيمولوف هت ثا دا  

 ردق ge «یدالشاب eal gl وح هن نامز وا

 تریلر و ځد در باوج هبهولوف هکراو

ghd slradiaryروانو هدهدناح رب  
salرویل وا سوا ندنهج وب بمولوف ۰  

bl gailنکن زالا كنانایسا هدندفرط ر  

 .دالشاب Set وروک ah هدازنیصا و املا و
 Cialis دم 7 تهج رهزا یاب ندوب

 هد ملا وج هن وک ندنوک هد یر تود تودا

 نس> یادب هدرلاشا و هح زا ۰ یدا

 . قوف aie ول هرکصندک دلبا oly سان

 هدیر ندرلهدا فردا وا شمار یس هدام

 سا زو .ف وردب geste شاب تا
 ۰ رداز ودنام و

 هدفا لوا ید سلازنوغ وردپ



Rig 
 همدقم بک یهامداو هعلاط ڭفوتسد ر

 ون كرهر وک اغم هند اکا  dslیکماعشرب

 تاقالم تدمر هبا هدهسیا یدایا وزرا

Sod XS كفوتسدرف هرکصندنارک اذمو 

4 ale ers ی ردا phe یییاصا 

 یدبآ شەالشاب  Sr ۰طسوت هن رز وا كنو

 ضر جد هلا رق ب ودنا  Gnasهد های دتا

 ا ا اا انزوا
 كبمو لوف ییالوطندهیلخاد تابراحت

 وزرا  hwیلوصح  dsرخ أت دا

  gal plyیسهملاطم كبمولوفهبفام عە
 نیعذ هلیمام  oth y gelه-هیاراو اطخر

 هل ادم  slay sled! ay Peat rcsدف بای 1

 عاقجادقع هدن امالا تیعج رب لکشن»

 se توەدەباروا هد ی وا و ردنا



ey 
 6 Kee ندادن Jy هدنا رک اذه dey همباو

 راکفا نالیدبا نابمرد ندنفرط بم واو

 تالاعحاو ناکما یمارجا كنا_هلاطو

 | ری دلی کح انا یفیدنلو هدنج راخ

 ۰ یدل وا ا هددءفدو بول 98

 لردادلر atch یایابسا قاهرار یتح

FOF alllهددها یدلیا روصت  

 هدهلا یلارف Glew بولوا ندرا-یک

 هنسددنک ندیکی یتهود ۳ نانلو یتیسانم

gleeهدتالبازبا 32119 بودبا دعو تن  

 تلج هٌ رزوا بەواو-ةرار Ss ییهجوت

 - اطم و هيلا راشم فک هدا توعدو

 وزراكيمولوف اعفاو .یدع زاو ندهعل

 زل وا e هد هدا یدک هل وصح دن یس

coolرا دیما یک دابو  du.دیازت  ist 



(i $ 
 یئورد حارشنا نول وا ردق هی هجرد رب

 . یدل وا بح وم

 ندا درب ییانارسا كبمولوف

 لاوحانالوا بجوم یتساوا شه زاو
 هدرلاناوا ۰ رداکد ترابع هدندنو زکلاب

 هدنءان ادودروفود زکیرا سر LEV ود

 یو قرهشو هدنابسانم هلا نداق ر

 هرخ Wh و ندننکیدتنا ذاا سمزمهنسردنک
 داون ندن داقو هدیلغوا یهدنمان ودنایرف

pbندنهدلوا  gistاا ا  gos 

 (God ینمکح نطور GAM نوا
 هنسوھ قلاق بوشلرب نوتبسو هداروب

 re fer" ds 9 كيمولوف ۰ ىدا شوت

 gle هجرت كنید: ee الاب یلغواو

ded T a۰  



ir ون 
 اهدنامزرب هما بءولوف فوت سرو

 هدنس هنس ۱۹۲ تیام هرکص ندفدشلاج

 هدنهاکود را دفراتاس ی مش رار اا ۴
cll yalر وضح  aeهقرچ  ab pt Oki 

Sihدوص یولوف هعفوو هکیداوا  

 .play! ۰ gol pel ol ہت 02 Jar رد

 هجا قترا هنایراسح نانلو هدکعا ماود

 BY gh 0288 y موش aml وا ېک شارو
 dal ارجا kG eye هدر 8

galكوب رب كنموکح لئاوغ +  eft 

 ندنهسلوا شلدا فرطر هدنروص وش

aaو  ONEداسال نرم  
 ضرع ههجلارف ییدصقم بەولوق

 قرهلوا یسهصلن كنو gms Gale هديا

Si ۱هد 4ے سرا یدادیا لک سا ی  



(4 
 ود ودنانرف یهوبق هد شاب هطانرغ هدنوب

 كيلا یوه هکی دیا هدقفلوب Fo ارءهوالا

Otyهلما_عم وشراق هفوة لرو مدقم  

ora spaو هتشبا ۰ ردمولعم یعیدنلو  

 بوالشاب asl spel رارکت اره والات هدسلح

 هاکع وروک ض alas تک هناعلاط:كیه ول و

 نوا هعطق كج هل دا فشآ هدورلیا رارب

 یک هل هنسددنک لباقم vay نالیکج

tke,ینغج و  MF Mass 
 Gels هدافتسالاب ندن-قوب هدنس وزرا

 . هحرد Chay %9 92 هدندنزوک كنار

 یمولوف یس وک تریغر هدنرا

 Gey ley یتح ویدلیا Ung ls دطاقوف

 هکر اید ا ا بمولو as رزوا

 تا ate SNPS :یدر و عطف رارف



Rio و 
 كن ?fag _هدنسادتنا یطاسمت ۲

 .اک ودرا a8 Gls is sls ها
 مدقمن وک ۳ نامز یکیدلیا تفراغ۰ ندنه

saisندنساوا شاو لوصح كن  oh 

obیی هدایز  Olyنوکرب كبمولوق  

dsp ooیملئا هعلاطم لیدم هرندرب  

 .یدبا شنا بلج ینتربح رظن كسک ره

 یکیدلیا 29 sles هدنروصو بول وق

 یرندنرب:هودنالوا ندناکدازلیصا هدانا
lacyندنغیدل وارث تندنیمو اءوب و ندتف  

 قرهقچهن روضح فالبازبا هلا رق لاح رد
Gog) ssهردنآ هداما یهجوت یهدنقح . 

 هدندرس تاعلاط» pee هدنروص كج

 . وصخو یرتمعح هلا رق ندنفید.]وب

 هد كس وز را ردنا هباج قوت سر رق هدص



(9 
 ۰ یدابا JS و gre هديا تربع هنگ ور

hey Whaضرع هلارف  

 esd! cab! ost ندنسُغ وا لاصحسا

git aeتحارب هلو ناملوا  

 ۰ ردیا نایمرد ًاباوج یتیرفد# و هدنامز

 a aw جد قاهرار !ch زا ریمل رف

 یروط Gh lets | Ai tis تح اس

ghكم  Foulزک رام ندا رقم هده سرا  

bl ysهنارفذک و تاحایس  chیلفارمهدایز  
 هدص وصح و ets? Oral وا نداقر 3

 034 Aw Ls Lan كل al هاج تاذلاي

gousترو ص ندهچلارق یسس رو  

gratدلا رق هن رزوا یا احر هددص  



4 ۷ ۶ 
 !uw dues هل وا = رەنا pe هرددر

 - ادناح لتهاق ! مکجهدیا هدهع رد یشیاوب

 نوعا یرشو ناش هظفاح كن

Atal 9ٹدشت هے: ہارحا  heel + 

diyادف و قراصموا ردره نوا  B05 

sysرک نده رد)ا  Mec Ba ! « 

 ۰ رونلوت هدیعطق AL و Es هد

 ندهطان رع wr gl 98 یالا وز هدانا وب

eerieتد وع  Kelیکدا ندنهد) وا  

 ڭتحا gale“ هلبا دعا هدا زند ك“ رف

 ردق هرد هد: سادا =? نوا یی دریا

 leo وص ee ماود هدنلوهدلاح

 قرهلو bts? pol نالبدبا ما زعا

ji pam sal 5یتتاعلا-ط» یدنک <  



4th > 
dal’یمارجا كتحایسو ردنا لوبف  

 شا ae“ هدقراصم واردره نوجا

 ندیکیاپوک نامز یرلکدربوربخ ینیرلةدلوا
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orlرح هدب: ول و ۰ راب دارو رو  

 oe هشوروک هللا كنساق لرهردنوک

 . یدنالک |

¥ 



 هدنسهراكساق au ربمآنوکر تیام

 كيمولوف هداثاو ۰یدلوبع وفو تاقالم

aniمدت  ollی  
 هدیرایدنک هدراهسبا ردنا lal ییتمدخ

blsراوبناپسا زکلای بوب هلو ناسا  - 
 NF هدفرظ تدم یرافدنلو ریار هل

 يف ید رادصقم هلا ادص رکو تراشا

 یکەعفد وندن راقدشلا ke هتالک | نوسا وا

 .رروشیلاج هافا هلباتراشا هد ینبراتمدخ
 تاقزلم OWT هعوفو هدنروصو هتشیا

 هدنرزوا كندر یمهلسفیفحو هدنساتا

olyراب نوال | كوب شعب ندنان نم  . 

 هداعلاقوف تفد No و سد رفداتعهرب یر هچ

 : هکیساق یقلهرار ندنفیدلوا بجوم یس

 هد هر ید janx ندو« یراصو ص



٩۱۱۷9 8 
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 نامز یعددروص هد « ؟ زک-هروبلو ۳

dll anقرش  all gobلردا  
Dندر ناو و ندفازوا كي  

 .ردشمرو Bilge © زروب ریتک
theواژ ول و وفرام  liv» als » 

ieوا  | VAALهد تو وو  

bial ow 17ندنکیدلیا م = ییغبدصاب  

 مای < !Pe » fork نییعذ نی ر

 قوحز EE مان یکبا كم وم

 Gr ندانواژ س هلدهج Gade قرفرب
ls >لحر 48سال ند »  gual! 

 هد هدأ pot hol هدام دا ندیکی به gl وا

 ry ونا ی س < J ley یشحو ه رخ الاب

 ۱ بوب! وا هعطق رد وخاب ورهش ر تال نالند

Chey ayهدنطس و  WESهعاطر لوب  



۸59 
 هنرزوا یسعالک |یتکیدلریو مانر هلو
 . ردشالک | ییساطخ یهءفدو بمولوف

 Phys al ede نویسپزوف »
 ك دنا نرشت بدولوف ندلحاسوب نالوا

 هده تدار دبا تفرافم ین gy یک دزدی &

 ار فاط gel واشازوب هدایز ch كناوه
 Ab yg ۰ یدیا شالوا بجوء یتناه#

issلحخاس ندسةیدردنر |  acy 

a ghdلرلف رط وا « نکیا " é:-~ ooh seh 

 ابرام اتاس » ندنشدل وا مولعم grad وا

 دن رزوا یرلیغب موق هلفوس راک زور
 oar pb تکالفوب + salem رابلرهشود

 لوب كى تاکیماق یر رایشحو هدنماننا

 نالا رک ۱۰ «ردشلروک یا راک ادف

ee gaily ریشحوو هدهازوا SN 



G\\4% 
paler روک, ییگیدتل هراب Gab راماداس د 

ac? olla ید دانا رل ؛دیاهسا وا 

 ریشح و ۰ یدیا سد یکج هلک هع وو

  PSواردر  Baeآ هزوک | (  Eا

 و توت  w\bصاع یراه-

 کا 38 ودراما  etextی رک د ی
apa a Kel تاليا Golds» fal) 

 رلرشحو نروک ییجرو  Googeنالوا

 .ردراشلنااشا هدنروص و هنشیا ییراج رو
  oslo ied Geاقم ھا اس

 یراذالیر  EUS firmsردو ه-نراهل وف

dala y لوب Ch هدنراقح بورونک 

aly oe هکر در وب هد هنا Sale 

  lesهل زیشح و ۰ ردشمالدا فداصت هکلب

 هداشتها ند سه دم plas وش یر 2



 9و
 ها رطاح یکعا ث Sues al- & dy دصم

 « Lom ید بفولوف ۰ زدشمام روتک لب

 هرخالاب قرلاق peo ندنرانکرح وش

 هد وتکم رب gid وا شم اب هنس هچلار قالا سا

 ضرع ییارفتهاو تريح orl و

٠ tok 

 dey de رزوا صف وش بولوف

 یتحو شلوا نک اس هدنرابلوف كرابشحو
 یراکدلیا ارجا رلیشحو هدنسانایماقا ود

 كب هل: راده زومو یراصفر ولرد وارد

sab 3ید یمیدنک قلارارب ۰ 22551  

 ندرلب وط وب !Kgs كمرهوک زهر

 هلوصح هن رزوا یسعا تخادنا یی رب

 orb ز كب firey ندشهدم یادص نالک

 NP یرعوط هفرطرب یرب ره قرهفروف
jk۱ رد  



۰۱۳۱3 
 ندنساوهو بآ كلجاسو را ویابما

 یراق دلت نوت هد نکس و
 دن زاید: هد:سانا ی Jbl تدمهلتهج

gigsا ولود  Jad?فو نتوراقح  
 ندن Bahl os lee Ga pb gy Joa ری

calهلوصح  Gti OMهدنروصو  
 ندرهاط یت >> .o Joel+ هدد

 ید ندندوع هاب Lael Bly ى راصد

Slyناکسا هداروا قرءهروف یکمع  

 سهرو تصخر هذ رایدنک نوا

 سوهر Sb gts poll اجر ندفوتسیرف
 یرا هعلاطم وش نالوا شاک هلوصح هن رزوا

 لوبق ناباش الوا هدندزن هبلا یهوم فشاک
 Or sa oe الا !orden یدم هل روک

 «یدلیا لوبف هن رز وا را رضا



dr} 
 فوت سارو  ulyرور رفاسم و ىل عبط

 و  GLAS idmهلهجوهلره هن رزوا

 ندنرکج هبعا موج نوساوا هسیا رولوا
 یار و تیببس هب :هفور هده ادا نیما

  garهل وانا ندنرلمدآ یدنک هدنص .

  Odaنانا نوا تاقا هدلاح ره

  gealىلع  Kel abyهلا رادو

 لاک كرهدبا هطاحا  dualهکمرک نامز

 وف هرل اکو ۰ یدال داب ( gal rng۾ هت
 یا  eeeهدا مارال ويناپ ا هکی دما

ett كنار نسم یرلک داليا سیمأت 
 لرل _ءاکڪ ساو نالوا ى4 لا هعگ راتو

OMA! لیک شت هرکص تدمر یضاةنا 

 » هد ورک رد حرف ج وا ندنرمش « باق

 دلزفروک ر نالشد « لو ارف » و
 ۰ رردهدکدروک هدنلخ دم



{Ir 

 مقوم وش ?gly فون-سیرف
wey okaقاراهر ص ندفد ر وط وا  

 .یدیا !ok س> (sts تد 96 arb ور وا

 (Seal وا مدقم نوک جاقر ندد وع

Kamوم  gle eredی رالوبام-اندا وز را  

 lc ly كس ر Aba و ی: pile y oS رح

 هکر Bee settle aah یهجو نسح

 هه و St ۳3 ماد oe 4 هع زانم 4{,

 هرکصندک دلی bala هررکم تاهیش و

gy fl Shyزوس هدایز لاو ندنرانلک  
Ga ply |ودوغ هد نانلو  Voy)هلا  

 هب وق سا ودوفب ردورو هررهب وک وج

 رنو قرهقار لکو هن رب GAS ی ود



(4$ 
ame ردسف هرذ ندشاراطخاو ol gl 

 یدلیا همش ندیکی ییفج هیم هلرقبج +

 بودنالولح تقرا موب نالوا نيم

 یمعق ركن دارفا یتیم« بم ول وة فوتسی رفهد
 4, هدیه س کد نالوا شاتر وق Goliad هلبا

asنامز  STرک و راک هداحا م  

 تروص ۰ posh هغمالغا راکهدک

ch C9 las۰ یدل وا زیکنا نزع هداب ز  

 راطخا یتکرح بوط ر OL ندیک تیام

Hal, ۱هدشم هل :هح  i es LDیدلیحا  é 

 ۱۳ ا sols Gola یک
 اهدر یییرکیدکی pldy هدفرط

pod.۰  

 Bs ول بمولوف فوت سب ر
Joo! یدارصت pias ندزایا fer Gea 



۱۳۰۷ 

 یفیدلوا شمربو Gl « الویاپسد
 شلورلبا یرغوط هاتهج قرش كنهطا

galهر زج هت شيا ۰ " jaتره 4 هروک  

 دسعهر مد ة٥ تدمر « نامز یکيدتا

 نالوا ARI تفرافم ًادانتسا هیهناناخ

 نوزنب «یدسایا فداصت هنوژنب وزنولآ

Lsندرل هنط روف  So ctlشاریشاش  

 ofan ییدصقم abl نایمرد cal وا

ope05909 بمولوف هددسیا یدلبا  

giseleدن جد هدلاح  paoنانا  

 + یدیارویم نهوک یروط
 فداصت هنوز وژوا | كفوتسبرق

 ید هلروص رکیدر لحاس وش یکدتا

 aes gla مآ ۰ spiced ترش ۶ و_س

 هدلح اسو لو الا املا وروا نالوا مع



arp 
 ه-هسلصت قاهرار رد ڈک yo یراق

 روهظ هعزانمر هدنراهرا هللا راپ محو

 هرایشحو یحاقر ندرالوتایسا ردا

 هلنهج یرلفدنلوب eral رةحم "هلماعم و راق

 هدندفرط یکیا ره Hye pa وک شاب هل داګ ر

pbشاوکود  gal۰  

cul bهد ندرل بار یک هدنراهطا  

 شل وا نون هدایزكی بمولوف فوتسبرف
 Ni hey 5 دم رازچ و

 روم نداروا ندنع,د-) وا ش هام هی و وا

 !As فوول نوسل وا حرم J نکیا ردبا

 یمظعا pad ندرلهشاط هدهسیا شم هتسیا

gil,لوا  Joye allel7 1  
ahكره ود ن.ددجر هدبءول وفندب راک  

 ۰ ید gb نهود یرعوط دق نع ر



é ۳۷ 
al alg rthنانو بوسنم  

 نامز gral وا شمالشاب هدعات ندار زح

otكا وه هدنران وک تالبا كتحا بس وش  

 - اقتمار قفاوم راک زور ۰ Gail دعاسم

‘eatsید یعالع هطروف بو ءا بوبه  

Gy!ندیاروعظ هرکص تدمر هددسیدیا  
 نالو هدننیععهدهب كيمولو-ههن هنطروف

Seoدلوا شمامرو-ک ردقهامزوا  . 
 كناوه ۰ gal یلنشهد هدهجردرب یراق

 زک دو ندنسلوا شهرو یزو هربادرب
esرول دات ناشطات  

 قلک ارفرب هناشمهلیل تلط اندام یفرط

 اب Se یاب Ga jal gl شوارب هد: با

rasیرلک در و هن  fla!الروک  . 

 Gt یر هدیمیکیا یقاهرار رار, هاکم



۰۱۳۸3 
 <a یغلانف كناوه ۰ frat روی.هروک

 كنرره Grande یکیا ندنکیدلیا دادتما

Koy pak yiقرف كن  geal ylنظ  
 ۰ رلیدیا شمالشاب هک

 یاد تهولوف فوتسارف هتشدا

 997 ?Si یحیا یییسالطا طرح رح
Oeیرلا-صف شهدم هدرهج ردو من  

a al cerealشلت  galیدیدجر  

 pe رحوب نامز یراکداک نوجما فشک
 هردنطروف لوب هعفد چاقرب اعقاو هدنرزوا
 سح Gye GEN كرهلبدا فداصت

plaهلرلهدط روف یکهعفدو هده_سددیا  

Fryدنو وایر ودروفیکاواتشهد  . 

 یکلوا رالویا.سا هعفدو ۰ یدیا شەر

 قعشوواق dale هدایز ندنک هدتحاب

 ۰ pal شود هنس وژ را



es 
 gt نوا كنطابش یسهنمس ۴

 ندنرلهطا روصا ندنک را نیلحایص ینوک

Siw «هدنرز واقفا یمهطا « یرام —  

bol,روک یک  Sjaalb ae 

 « ۱ Gly و-ط ۰.۰۰۱ قار gh » یسهفاک

saab Gy chao۰ رایدا شالشاب  

 یسهدشن كلرلیصت یللاوز هکراو ردف وش

ch۰ بمولوفار ز ۰ یدمهدیا دادتما هدایز  

 ضهب هرکص ندکدلیا تفرافم نداینایسا

Bosیدک را  oti pleفیحاراول ردو رد  

 ییترهش كبمولوف و ندنراقدلوا شأنا مشن

 ی راشد 3 وب لا gel ندنکیدمهکح

(Eater paoهدنیکنزرب هدنمان ادهناتساق  

 یراهطا روصآ بولو Gly رب هسلصت
wileو س  



49 
 هدنهبلع بە ول وف a sig Se تاه

yomرا ما  fad ifوا  Sel Oak A 

 هب ی رام wm Sahl زا gly gl وا فا و 4:2.

 «یدمهشان dey ry رکید هده

 تدش de 7 Ae Jab روفهدرلانا وب

Qt 54-51ولردتب تعولوف  JASE 

 هنلحاس GG 9 Soop تق و هدنجما

 مدع كنا وه ینوک یحدرد كنرامو یداک

 هادصاء یر زا ن pail هرس هد تیم

sigue 
 رعشم ییلوصو (Ay gy فوئسب رف

 هنس ddl A ولا رفاءنایسالاح رد هرز واق وا

 - ولع» ۰ یدادنا لارا هص وصح بانک«

 تاذ نالوا یلارق زنکترو رنامز وا هکردم

 دما هن رزوا یتعجارم Os ge رف



Sire 
 ley هد هلا ط٥ J ۵ كحهرب و

Paul dadry > oolهعطق ر یکی فوتسد  

 gm وا شلک اب ك: ےہ دملا طم J jul فدک

 لو هدهداهلاقوف تروصر ییسددنک

gal oul۰  

 هدزیکت رو ردو a ج J بم ول وف

 ero ندکدلبا ml pal زار و ندقفد) او

dani &و یادش  Gkیصسب نوا  

 ۱4۹۲ هکیدلوا لصا و هنناولسولاب ینوک
 ییع) یو oe ee وا كس وتسعا ی هنس

 تک رح ندنا_ cy pas ols ی ید ماع

pel۰ یدا  

 نالوا شعا elem | هداروا نوک ی



۰۱۳۲9 
 بەو-اوق را ةجوجو ثاکرا < نداق

 یرلةدلوا شا را-مظا هدنقح یساقفرو

 (Ai ja و ریوصت ولرد ره هجو را

 قم ید هک راو ردقوش ۰ردهدنجراخ

olو بمولوف مدة  gal?تفرا-فم  

 هل Jar وز و هدلاو لرل هشاطنامز یکیدلپا
 هسی رب مه نامه هقشب ندنراقجوچ
 ۰ رایدیا شمالک همیشت

 je راقیچهنناول سولا كفوتسیرف
 دنک كردنک هنرتسان» ادبار یشیا البا

 ناژ نالوا عو یسیماح لصا كنس
 زهرهناژ ۰یدلواكع وا یتیرالا زهره

Co gly’نوحما  Say Mbلک د ید  

gl cal كنهعطق ر نابلوا مولعم ردقهنامز  

 ر كص را درک یس رغوط Las ابو



۱۳۳ 
ia’هب یرغویبط ندب رغوط هزة ثك  

Stineندرلنربو  cyهکلبو  sett 

 te نوت ALT ey ز هره ناژ نالوا
 ج هيم هندوت وا dare تیعجو هتدناسنا

. Ane ye هدتمدخ ر 02 Jam yd 

 زهرهب ناژ بمولوق فوتسبرق
 یهدنقح  Sayeیسهداعلاقوف تیامرو

 كرا راهظا و وش  Jbنال وا وخ
GU Wh هرکصندکدلیا lol ییسهفظ و 

  gual glتودیکهنساسیک رداع هدلاح

  Che trade yeندهوف  Abedرا هل-جارخا

  Xsییسیدنک هفرش شک كنهعطق

HAS هتک الفر مه و ندنکیدلیا لئاب 

  Cy pailهننطو  Warندنکیدلبا تدوع

  ZY gbامد هقح بانج  . Gohlبمولوف



۰۳:9 
 را وج نامز یکیدریک هن pools ادار

 ندررهش قازوا زآ ر G3 ندرابوک

 كزانم Carer | شک رلیشک قوچ كب
 هلا قام بای را یک و ناد _م یمدنک وا

 igh ge هک وبلاح ۰ gal pl yb ج چ

 یموبقو یکیدلیا اضلا baths هزتسانموب

 وصو كک ۱ ردنا فووت ey هدنک وا

 ue"! sa را هدیلوجد هل ر وص یکیا وه

 رظن كراماسر نانلو هدنسوزرا كليا

 odour هلاق رود ندنراذقد

 ص

 مدقم ندسمولوف نوزپ وز وسلا



fır} ) 
 یبدتا وزرا !gals لصاو هیابنازءا

 یشان ندنندش كرا هنطروف سکعلاب هدلاح

ly heeندیبول وق :دافاعم سو  

elitهریک هات سولاب هرکص نوک رب  

 « ی دیا شب

 زنا jal تدوع هباناپصا وزئول |
 ely هدناماطم Gant هدنملع بمواوف

 هب اعل اط: وب رلنایم هکح sire Asa gl وه و

 ۰ pl شمر و gal ما Jk رد

 هنحایس ر هلبوب كفوتسیرف وزنول قاهرارب
 یرغوط ه رغ یسدنک مدقم ندذنب ےھت

Cle?یی وا یر هدنروضت  La! 

 ك ندنرارادذرط ییسامداو یتحو شا

 ! تجاح 4 ۰ Jal شالا قددصت هدیرلفوح

 ندابنایساكفوتسیرف ,oli gn هل نوکو



#۱۳۰9 
 رګ مدقم هنس تردماع ندنتکرخ نالوا

 بواب ای رة gh 4 boa رز وا یمالطا طرح
Jیاس  ymیر نو زامآ كند  Avaivata 

aeوا  galهن زا را هدر رات لئالد ضعب  

eal grateكراپعدمو هکرویقچرندیا  
 یکیدساک !gp نده یرهعذاو تاعلاطم

lollنده  Hl gl Sokeنوت ًاریخا  

 هد هدا ید. شاد ارش dy Ja 56 b وزوا

 دیش ران تاک احیرب EP كرلاعدا یکهدیبو
 . ردشمام هل ابا gif هلتدج ندن رظن طق

 ةقيةح ىناكرح ىك و كنوزنولا اعقاو

 ر زکلای هدهسیا افلاوحا فسأت نایاش
 مزال allay) plow نا راک ادف یکهدنهج

 دشاط و ا ,as هدوا هکر واک

Gynt bine yas Sy!راچود  



IV 
 رگ ۸ ردمرا روک ندا تاک
 هدنصوژزا Gel هتحاسم وک وک

at glyتالکشم كبمولوق یدا شال  

aceفداصت هر  bal Suse fmol۰  

E)را وے یکدزهوک ا  

 مزال كلدا jaa هدلاح ره تدناسنا

 رک و هدنسانا تحایتس 1 رک ۰ روک

 تنایخ ربا یکیدتسدا كمر سوک هدندوع

 زد ردلک < وفع ناناش هسدا

 یم BF تیقفوم وش ك

 نوت ادءام ندنررادفرط نوزنب وژنول |

 یکیدریدن وس ale هجرد یرالویناپا
 . دنک هدیع كوب ر كفرشو ناش یک

 Wheel هلتهج یمیداوا مجارو dle ه را

Ji’طظوافح داقوف ید یسههلارفو  



۰۱۳3 ۲ 
 pel ge get ندنرافد-اوا رورو

 یراکدلیاتماقانامز وا «یبمولوف هلیلاسرا
 + ریدلیا توعد هل رهش نولسراپ

itd faseزد هل  Fabsہد  

 ندسولان یفیدل وآ Sov add وهرب وب

 اهد هدنسانا حاسس وش نالوا هن ولس راب

 رژ واییکرح طخ ارز + ردشمرلک | هدایز

 ره ندرایوکو ره-ش یکيدنا قداصت هدن

 رسا تعراتسم تاقا یلاها هدنرب
 ej سوک هجون راز دوی ch و دزد

op! 

 را نالوا یعدف تخ یاب كنابناپسا

 یالارب لوي فوتسیرف هنرهش نوا
 هدا ترآ «یدیا شمریک كلردیا لیکشت

PEو یی  pie SSه ره  ply 



۰۱۳۹9 
yo fico yyشلآ هنره  aus!هدنناب یسهفاک  

 . دنک هدرایشحو یکیدرینک وار Ast وب

gee Gade ga fel J Gatر  

 gal pki“ لکشت یال آ

allyریشحو  Filلیکسشت فص  

 هل رفاق یک هدنرات کلم یدک بودپا

 نداشما ۰ publ هدک.ورو هدف رط یکیا

WSلا نالوا ندنفون نوتلا كنابشانالب  

 .ریدشل رب opie نب pale st رارتیف
 هدنک وا لا كالا هدلاح gual gt شا

 كنو عطف نالیدیا فشک و رو-بلیروتوک
joaوا هعطقرب نیکنز هدرا هج  bi gia)هل  

 ۰ یدیا روی نوک

 lal اکشن ندنفرط فوئسدرف

 یفج هلوالخاد هولسراب كيالاوش نالوا



qi} 
FING) als هلیادناندرف لارف نوک 

 نییژتهدراهجرد وصو هدص وص مفوم رب

 نالو" شادن  GIF.وطوا هدنرزوا

ok! راظتا هضدورو bl jal بور 
۰ pal 

 لارف  alهار  pamوش كن

 یرا راظتا  ook} ohبهولوق ۰ یدع ماود

Gamat! BEI برقن هنول-هرا bls 
 لخاد هرهش هدنفرظتعاس چاق رب نامه

 وا  + Gaal plیالآ  ybرع  astهل و راریکح

 رو _ضح . . Gr Faلاح رد بەواوف

  ay julهلا هدا-هلاقوف مارتحار لره

 ییدوبع هفیظو هللروص و وید وا یییهز
Shes! یکیدرینک نداق pl Laisa 

 تروص هل م ده و 50 رع یدبرعو فست



«۰۱۱ 
 یلاوحا كنءطق نالیدا فشک و یتحایس

 ۰ یدشد رک هنماطعا تالیصفت هدنةح

 یکیدرو هدنقح دیدجرب كبمولوف

 pho رظن Daa by لارفتامو اعم
 رة رب یرغوط ه رع ندنکیدابا باج

acetal losیدلرو رار هدنا وا نامه . 

 یک few یکد وا هتحاس ی عقد و مد

 ره بویلدیا ثبت هدلاح رب زممطا۔ ءتحا

Alaa,ورد رهو هن- لدا لاک ا  

plaرارف هنغج هلینلوب هدهناراکطا-تحا  

 ۱ . یدل رو

AM,ینصقاولومزاول كنحایس  
 ره ندا باسحا یکرادت رار هللا لاکا

aeےظاما یرهش لی وس یسهبمو عج  

 هلاوح هناقهسنوف ندنسهیاحور نرومام



۱:۲3 
falشاپ لددج رب هنسیدنک یک  

ple gehtوش ۰ یدارو هدیرومأم  

 كبمول gd یریتده وا Gani gs هکراو ردق

 هدنرهرا بو)وا مدآر شلو هدنمیلع
eتیدض هددفور  | ASندنعبدل وا  

 . Gal gly yt یالوط ندنییعف و بم وا 99

 هل مج ور od sl لوا Bani وف

 (gio وا شال get rw gh تموصخ را

 هلا pls هناکرادن لاحرد هد رزوا مما

 هلا eer چ وا 049 b نامزرزآ كب

 اراک وچ وک pod SH ردقترد نوا
 بودا لاکا cil net y مزاوسل ولردره
 ۱ یدلیا pantie Ly 23 rae زومشب

 یم هنس ۳ هدا_ ۶ ود یحم کیا ویا

 ندنناهلسهداق ینوکیصشبیمرکب كنلولبا
gall oS >۰  



hire ۱ 
 هک یدبا ینوک HF وا aly رشت

 لوچوک gli ود بهولوق Gynt رق
SETفسشک ینپ رب ندنسهعقک رازج  

gullزجوب +  J doyشمرپ و كفوتسپ  
 روس » یعب « اقنیمود » یغیدلوا
 ندنکیدلدا ليدبتهرخ el « یسەطا

 « اشنیمود » ناالا هر وك ذم "مرب زج

 باولو ۰ ردهدکملدا ob diol یسهطا

 رازج و هن نامز یعیدشانن هب !ab و

antرکید ندرلهطا نالو بوسام 4  

 یب راقدنازوا یرغوط هل ههدكنب راقاطرب
 + رداشهروک

 Oded (eels تەۋلوق فوت 2

 داوا ضورعم هن راراک زور مسوم نسا
 رانادوبف Gan یرب ندنامزوا هلت مج یړلق



wax 
 Ly agt « یرا هطاراکز ور » ندنفرط

 ند « اقشم ود » ®Chaat رازجو نالوا

 و « وغاتشا ظ. « vo sols < هلا اد

 یی Sylow اهدو« فوت سیرف - نسو

 رر رر قرهلوا هسنما یتموکح ابا سا

 انایسا راز و ب والشاب aall هف مصت تح

 99241 نالما هدییرفدل وا نداره

galهرکصتدمرب ۰  » Ol glialهرزج  

 كابا ندهطا و !Al jet تلصاوم هن«

 : زفروکر قفوا هدنسانا یئدوع یک هعفدآ

 یغیدقار هدنورد راماکعسا gy هدنننا

 SH ge هفرط وا نوجآقاو یراویناپا
 قا وز کیکس» a وم هددسلا یدک

Garay۰  

 BAS وا شعار هدارو كف وتسدرف



42 
 لر هیهر وقالوف هگاصتنالیر ورال و ایا

 تهجرهزا seal یرلکدهوک كلرا.شحو

 ندن (jo واش ده را و هن Jam رد لا اءوم

 زواح تاک gry تدمر یرلءلر کت هطا

 pug S Sot ورص وشراق 4 هناراک

 as ورلیا orb poh رال ویناپسا توام هدرا هيا
GETكندمک ندنرافدلاق رازب ندنرالوا  

 دار وا هلا مو-عش dex عفود هدنرب ۱

Jyییسهفاک دل رلنا-  (jsاردا ماد-عاو  

 .رایشح gas or ول 980 < الا یتیراقدلتروف

 . ردشهالک اهنرزوا تاقفدن یکیدتا ند

a gl 99دیح و .( oly ae J 

 gral yl ترا نده Maady د

 ۰ jack نایهرد ار لاکیبابساو



 6۱ دو
 cb هدبهولوف یاب نده-هفوو

ook}وا سو  baشەر و هده-سدا  

 هرایشح وهرخ الاب thy J) yl راج ود

 ناب < كرد هه دم 45و تبەولوف

 هد هطت رب ب رُو هژحاس و یدک هغازوا

 هرک ص OS al Ls ی راهش لبازا

od inaبانر ند رامدآ نیا و  one 

 ورا Bade ناره thy gist وا

 باتا ردا لاضرا bP وط ه رلف رط

 pea و (duals yan هدطاتفن نالیدنا

 هدنف bobs ز آ یک oc يلوا كنوب



IV 
geندفراع ره ك رایشخ وو ییسمالوا  

haoی راک  ga?یرکسع وڈ راق هرام  

beتااشنا ن هنگیدلبا وزرا ییسلنا  

 ردو goal he هدهن رات تم Chey J ذم

 ۰ یدنا شهر و تی

 ندنلیک شن 5 نر فسخ وب تەواو

 .diab gio jal فاس دطا LS هرکص

 یکدروک ره Gly .یدابا تکرح یرغوط

 ندرازج بیرف هنسههطق ایسآ كنهطا

 هدكياب وک (ode po Sos مکح یفیدل وا

 ٤ و » (PLS ؛ یعقوب

alكنم هعطف بح دنه نالوا هدکاربو  

 < ید !FE نظ seb se تهج
byزارب ندنلحاس یک 043  del acl 

 ر yak لرل ده-دطروف هدهسنا ید: را



ED 
 یرلهنا رو-هظ هلا هداعلاقوف تدش

 رزوا  ab lasوا شتا تک رح ( gidهب هطقن

 یدلوا روج هتدوع یرغوط ۰
 یش نرب و تيبس لصا هندو-عو

  od den)! J a:b) 99ی رح نوتل اتمولوف

 هدییغج هباب هن هدنصوصخ  for nalدل وا .

 هدیدص2۰ ر ندکع ود هد و رب نددعد

 هدورک یرلن ول guard y هدرازحاس وا

 E> gal dk هلو 039,51 ندلحاسو

 هدایز las هد زاب رګ Santo) و بم وا و

 یکیدتافداصت هدر ره بوز وک تربغ

 هدمر .» < db shal نالوا مولع» هرا.شحو

 orig زس ۰۰. زرولب هلو نوتا

OF ree یعبدروصهدن رودص 6 § Saal وب 

Ps dowهد هعسطف ر یک هدف رط تو:  



4۱4% 
 ۰ یدارورلا یباوج « ! قالوا

 هدف رط we Re ee < 9( وف

 نوتلا Gye هدارواو Grad و هعطقر

 نالیدا نییعت هرکصندقدلا ربخ carl وا

gh angیرغ  VISESوب هراحر هقشب  Je 

 تکرح اپجوستم هونج لرهروسک یتفب
 able ییاماژ 4 داتا یحایسوو ا

 هرزحو bis ۰ gal شعا فشن یر

 Par he تاب رڪ نالیدیا | <| هدودنلخاد

 as رز وا یسهاغل وب یر pales 4 وا \

 دیهروک ذم هر زج ها pede رک وا هدییط ان

 ۰ ball تدوع

 تدمر هدنفارطا یسهر زج اب وک -



hod 

 بساراق هرکصندفدشالوط اهد ( Jabهد

 یکینبدمهلوب نوسنلا بولوق ۰ رابداک
 ندنف رط ولو وئرام  Endین هعطت نالیدنا

 ندنهردمهلو هد بس یا-ءواژ ییعب

  Ghشمالئاب هغلقبص  ۰ galقارا رب
 هنح اس نوح تاب هل و یرار یغیدهرا هن

al و هده سیا یدنو شود یشن 

 = Aكراتقشم وتجز وارد ك یفیدل وا
 هک )ەتى ر ىلتدشەرز واقا وایم یو وس

  gbیدال  Clare y ۰وک نوک

Py هدنفارطا ندنکیدلپا تد دی زت 

ee هد ندای هديا os? “oll كيم ry 

 هکلم هرکص تدم ر هدهسیا رلیدلیا ديما

  ۳دیما هدنقح یکجهشلبا بولوا فرط

ute هوا هن رزوا یساوا لصاح 



491% 
 SHB هد رهش لبازا gated gt شعا

gral۰  

gir wan y) 99مدقمندنکا هتک  Ls4  

 Gly نامز !Fal تکرح یرفوط

 شاک هنس هریزج « الویناپسا » یلتراب
galاعقاو یلئراب +  car gl gdروسج ردق  

otsلک د  edd!رانام ز وا ها  

 GHA ر My رع نالوا شءازفترهش

odie fulارجا لتا ند ۰ یدا هدقلوب  

pe4 رګ راسا یدل وا  asl ot Sle 

 هدیتیر هب رحمت یک یکیدلیا لصاح تراس

 ۰ gal شنا JE | ردو هج رد زا

Hes 9) 99هدشامز یکاهتسخوش  

 ازز ۰ یداوااف هدكیدورو كل راب

 CM gs GURL سیمأت كرالویناب-(



ee 

sjeروسج و ردتق« نوا هرادا  
 هک gal هدایز كب جاستحا هرار دم

 هرای-شحو لرالوناپسا ae هدجاتحاو

 هلما-ءم ء وس یراک دّمسوک وشراف
 « یراف اناق آ وک < یا otk رح و

pode’ا ا هدلاح یفیدلوا لخاد  
Sooكا » هیشحو لئابف  Hs Ja 

 ماہ هنملع راد 1 ue لە وع نامه

 هشهدمعاقو ضعب هدارو هداروش كرا

dad yشارب و تيبس  Sr steel gl 
 هدن-هرا رال واس هلا رایشحو قاهرا رب

 ds واق هده را رب OW هعوقو

 یاب ندر هش و تر ats راضح

als۰ یدیا شفا د  

 نده وا G5 excl قلق-شد راق و



 شک رشت

۳3 
 ضعب ندرلنانلو هدنملع كيمول وقف یر

Jadهنرابدنک  les Albyیحدراپ  
 CN gel سا رب هددمات یرا۶ رام قرهلو

 ندافس هدلاح یرلفدا واهداتلا یسادناموف

gobyبودا طبض  allelر ًاهجوتم  

 ویابسا رانو ۰ pol شایات را« نددیدج

 ءوس كفوتسرف Lat ال لقلَعش راق یهدال

 دن رب هلا اهدا یکیدشا تست ىد را

 هدقفلوب هدنسوزرا ییبیعت كن رکیدر

 هدبهارر هدا Say ندنرافد-لوا

 تمدخ هنناعاتطم كنهروک ذم صاخ#ا

 ولرد ولرد هدنملع Do gh yd بودا

 شاب دد y ند jb یلارف ایا پا



6. 
 i> gad y هدنملع یریثدهب وا

 roi ییتاعلاط» فال و بهار هدص وصح و

 .یدارویعا

allan! acca!هد لوو ته  Jam 

 grt ندنسءرادا ءوسكبء وا 985( 54( رهن وک

 یماربدلب یفبد_لوا اف Je كنار یعتسم
 نوا sty ot lst هدیاب y هم رزوا

 ما زعا ue وص# رومأمر هالو ايا

 تادو یکهدعنما وداخآود ناژ هک یدلدا

 02 Pld ون هد:ملع اءاد كل _.هول 98 ید

 ۰ یدیا یر

 نوجا تاقیقح یارجا ودافآود ناژ
gralهلیمات بمول وف نامز  St? “eae! 
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 نامزیکیدکءرهجردوب شیا gal شل
 هدناب رنغ یک هناهد J pls وب orig لع یدنک

 ندسةیدالک | العا كب gs ر-ةجهاو

 ض رعیلاح تقیقح كر هک هیابناب-اتاذلاب

 لک وهن رب BoP رابیردارب وید یا كعا
 + gall تدوع asl وروا بوفار

wer gh gd oo! لوایبهوکح LL! 

 هدنهلع  geil gaوح هراز  “Alرابنعا عع“

 هدهسددباشماطا  Whكناباکش نالیدب هرخ

 یبمازعا یەو قر هجورا یموی

 باحا  ۰ Gard phlدبایا سا بمولوف

 هل واقر ه وف هنادیم یتقیقح نامزیکیداک
 ها یهجوت نالوا شارت بوک هد_:ةج

othy هک را و ردفوش ۰ یدلب هدا هداما 

  alsهنسیدنک كلبازا  Chوب



o4ا  

eae 
atidنوا ییحایس وش ییحو ندا  

 afl old و هدقل راک ادف ر لوب رک

 ۰ ردم ولعم ییددل وا

 فقرقح لات IE یک ہد د دج رب

 حاهتحا ook ز لا هتواعم بولوا | ك

 بهولوف هدب راقدنلو هدنامز نالب روک

 dy رح GLH لاحرد ندندل وا شاتو«

 هلرهلب رد شارب هریک اخذ مون ره هلا
 بعولوف هددسیا یدادنا لاسرا هددجرب
 .یداباتقراقم نداینامهااهدردق هنسیکیا

AIهرکصهنسیکیا ندنندوع یک هءفد  

uate ۱4۹۸ (satهک ی دبا هدننارتیسیام  

lalaیتادناموف كن هدیفسلوم جوا  

Gaiوا بموسوف ناناوا  ATهد  



۰۱۰۷ 

 بهولوف ید E E | تحایسو

 كل jal E هیج و ی رعوط هب و:ج ال وا

 dia al هدد--دا یدنود 4 رع هدعب

 دو مي ee نور sm یک هد: رط برع

 ی هدا فدک -قرهلوا ads تا کیا
Jabs7? هر  act ell > gm € an > 

colدقیقحایف .یدرو رارف هنکجهر و  

 lal GS یحرب زونوا لزوم

 س هرزوآ قوا بی رع فداسعترب —
 هدها شه یس غاط جوا Same یرلهدعاق

istرز وا  asهدنروص وب  ass:نالیدا  

 4{ ءماب 4 یهطا Old ۳ Pp فەر ام

 تادینرت » وبشا هکردمولعم *یدلیازبتفا و



4۱} 
 .رددودعم ندنربب#* لا لرازج Oy و

 قرهقح هلحاس لاحرد بمولوف

Oleون هرکص ندنزکر بیلصر كوب  
 هدهطا « ,gal نیایارجا هدنک وا بیلص

Olyندرلیشح و  Rhyهد رزوآ راو  

 یراک دروک هدهسنا رایدت-سدا | مو

 ۰ رلیدنا شالا رارف لاح رد هدنساننا هلاقم

 تدم قوچ كب هدهرزجو بءولوف
 شازو هدناتا Jack روف !gob تماقا

 بوتلزود GEL یرلبا ضعب نالوا
pls:یرغوط هونج هرکص ندک دلیا  

 ید وج re كنهرزج «یدلیا تکرح

 لحاس یکی دایا gb هرزج Koy هللا

 یداصت هیینفار یلتدش تباق هدنهرا

 هدراه-> ردوا لر وص هدار وآ ۰ یدایا



}14{ 
 كن رن قول هروا he را هللا لص اح تعرض و
 git ر هد قدمو بدرف د اے ھام

 بودا cy یف تع مم لا ل pis وس

Liew srهدعت وم ون و وص ظ هد ماتت  

 J هدرل د> رد وا یرغو-ط 4ب رغ ندو رحم

 a ee هکر اروم دا ناب رج هل ۶ رم

 ناضیفیرمن ر وکلاداوغ كنايابسا هدرظن

 روید « 592 etch شا

 هلع رس ON رپ+ قوتهروا دع 3

 تبا ەدى وب ثالح اس راوص ندا نایرج

 هل وب ك ربا رب هاکم ریذک هلو صح oly یلتدش
 pat ندنراکدلیا لصاح هدر ه-فلاط
 راغاط یتفوا كلواهغلاط ۰ رایدالشاب aad روق
 ید Mi pal نروک Se دلسلک و ردو

1 
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 J filly هدرلزک ۰ یدالشاب aad y آیشالت

 "لرهدنادیما عطق ندنراتایح قتر | یسفاک

۰ asl ur deol aloo 

 و  GoaKlyهرکص ندفد-تروف

 ’( orgنالیدیارورم  « deyنالی
 یزغآ «  ethشهر و  ۰ blتدمر

oO Niger, Viele a 
Paige رع ob god aim بانج نامز 

 شمش اش ییراکج هدیا  poolنقوش

 ثالحاس و یعیدشان بهولوف هکراو

 ر یو بواد: یغبدلوا ییونج یاشیما
  ablیدیا شا نظ ۰

 هنسخ هر ندر هدرلنوک و بمولوف

 شاک باسبنلار هده رازوک یک یکیدنل

 ندنفیدا وا  NTه وراٌشیط ندنسهراد
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 نی رونمآم GIS .یدا رویم هقیچ
geeseیلحاس نالیدا فشک ره  

 دق هلمجو یلوصا كرءهر و ربخ
 یاشا بهولوف هدرلهسیا روپ دا ید

 هدصوصخ و و ند-نکیدمهدیا هفرظو

 كب یشان ندنکیدمهیایا cob ر هنب روم«
 هدنااحوب ade عم ۰یدبا رولیقیص هدابز

 كنلحاس «لرپ» هیزفروک « اب راپ » ید
 ۰ یدیا شع راق بچ یب Jala, > glans هجا

 ندقدشال gb تدهرب هدرلف رط y هتشیا

 هب هعطق 9 هک یدلکهب » ال وی ایا « هرکص

 .یدیاشا رویان «یمولوف »هرکص تدمر

Byte Jبوصاب قایا هب ییونجیاشرمآ  
 قول ەر وا یتح وییلحایترش et كن هعطف

 " = بقانم



۳ ۰ he) 
 رش هن هدلاح یکیدنآ فذک ید ینب رہ .

 یینیدارغوا  cleهر زج لوچوک ایوالوم
 هدنداقتعا یرلفدلوا یر هقشد ندرا

 و ید

Bal gl لصاو هالوینابما بمولوف 
 یدلو اف كب AM gol كن ey نامز

 كناکما ییسهداما كشیاسآ و ماظتلا یکلواو
 هل ان لاک یغیدنلو هد-:چراخ هیلکلا

 هدنسهرا اتاما هلا adm رب یدروک

 لو et ندسنکیدلدبا ہرا عطقن ال

 هیایایسا رارکت هعفد و ortho he لاوخا

 . رومأم ندنفرطلارف هلتهج یکیدلبا ننکع

 وقسیلارفنالپشا لاس را هلنا دص وصخ تب

 لاحردیبمول وه eal pool مان" Aol وب ود
 ید PM یب رالا و Gaull هتفیفوت تح



e 
  abl ge.هب رف لبازبا هرکص ندقدالغاب

adler ناتو هدنلخاد هعلق یکه دنس 

 كنراقح هدنماع بمولوف طقف ۰ یدنآ

 عون ره بویلدا ا2ک هلیسهجردو

  cog Jaeندنرافدل وا شابا مابقهارجا
 .یدایادیما عطق هدندنایحقترآ بمولوق

  guns omكمروتوک هایایسا هدلاحو

 نوا  alamهب وژءالا و نوت هب

 وژهالاو » : هلتشهدو فوخ لاک !

ag ۰ SK نوا ه هارو 

 شمروسص 42 « ؟ كسقج اب  galهک
+ ga! رثاتیخد یوژ هللاو یلاۇ-سو 

 یراکدلیا لقن هبهنیفس هدلاحو یمولوق

 یری ز ندیادشنب یتبرلفایا یتیرللا نامز
 هدرهسپد هتسیا قمراقبچ  AEEهرلایوم
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 هرهاوسش ادعام ندفد-اوا یضار اکو
 "ییکحهدیا تعاطاردف هنسشن لوص كن رع

 یکیدنا هرکصندننافو yy abl نایمرد

 هرزوا قلوا ینافاکم كن هیضع تامدخ

 عضو هشورد GW یدنک را رم ز

 ۰ یدیاشلتا تیص و هدد رب هلدیا

 هدلاح یغنیدلوا دن ربحنز كبمولوف
 یسیدنک ab yl یسرتک هایایسا

 لابقتسا هدهداعلاقوف تروصرب هدفرطره

OY sl pbی رالویایسا  PID.۰ یدباشایا  

as 2لبا زا  pas zoیکی هنت  dabd y 

 كمدآ نتفامو ردنقم و نالوا شلیا فشک

 ین ندنسلرینک هدلاحرب فوفوم هلیوب

 هل سیدنک رک كنسیدنک هلرک بول gl تم
 كن رارداربنالوا pel هذیفوت تح رار



co 
 كس رال لس لاح رد  goalsیدلبا صا +

 هدهعفد و به ولو  leyراحود هب

 هب ال ويا سا :یدرانروف یسددنک ندقل وا

oe نو als كرم 9( 58 توای yt وک 

 هن رلرهلبدیا لیدت جد اللیدابو نالوا
 وب اب ودنا ووا الوقت  > 5 aمدآ

 یدل ردن وک 5

 ندسنیدلوا مدار نده بمولوق

jet و ربص lels توا تداکش اب صا 

 هدکنص و  ۰ balیکه-عفدوب هدانا ہما

pipe XT ak وا درو EES a ییماقا 

 ندفدل وا قدوم هبهداما یرل-هج ون نالوا

 رارکت هرکص  ob dryیش ورد یرعوط :

 تیغ هتحاسقرهلوا هءفد  po.ید شود هنت



GI 
 < aهدكن د .صقمو قرەشيلاح تدم

. GA وا قفوع ace! ml 

 لصا كيمولوف wo ه.هفد وب

 یهدنسهرا اب وروآ هلا نات -ےدنھ ید صقم

 وقساو ۰ Gal Del فشک یو هصیفالا

Le yeديما  dab Gayلو هناتعدنه  

alندنغیدل وا قاز واكب لوو هد هدا  

 هلان دنه هل روص كل یرغوط هرف

God yl Joolsلوهصیف رب  glyیس هعلاطء  

 .یداهدکموب هدو هدننهذ كفوتسبر

 یگزوقط كن سام یمهنس ۲

 یک ترد هدنتسعم فوتسدرف هکیدبا نوک

glyتفرا2۰ ندنا# سهداق هدلاح  

Gal!نوا كنارب زحو  Seینوک  
 ندنرل هطا.« Ji | لوجوک » نیلحامص



3 
 .یدل و لصاو هنعهطا « كرام »نال وا

 5 2 « Jaana راق مدال واہ ا

 ىلا ة ولا Sora واش pally و تا مر

 ae ax 9 دیأتو see ندنرلف رط

 ire shyt هدوتکهر OW هدنرو ص

 رویایدا راطخا یسامارغعوا 4 ¥ Jl »ا

 ترد asa gh 9? هکراو ردقو-ش «یدیا
 ند:هدل وا لوروح hss ندنس هدفص

 هک راش یک رب یکی هنر قرهفار ینا

 et وا سح هعیعطق تبر وبج

 ندن روبح رب هلو بمولوف هن رزوا

 oh yh هده سرا یدک هبالوتامسآ یشان

aayند فرط یرازادم ابا ما  

BA tT yh,9( وف هدن وب و  ae 

 geet تروص یسهامارع وا هبالوی اهسا



IA 
 شملاربخ هساص) Beal راطخا هدوص

 ندکمرک هناعت یی JL ثال pal ندنراقدلوا

 + foal Sel منم

 تدش نوجحما eS alle بمولوف

 ضد یکیدروک ool ga ددا ىدە راسا و

bos Neروهظ ه-:طروف ر ابرق یثأن  

 gos رک او یدر و ربح یتکچهدیا

alc auہرا راز عا لوب  Lfهد هکر كن  

 رالوبناسا هکوبلاح .یدلیوس هد یغج هلاق
 . رلیداناداقعا ًابعطق هن رازوسوش كبمولوف

 رب كلره-لورلپاز رب بمولوف هن رزواكنوب
 !ath ىف بقاعتم shi الا ald رکید

Suleشهدم  ach, Paهکیدلیا روهظ  

 Pa مسق TIS lly هدنناول الویناپما

 یرلفدا وا قرغەلتهج یرفدنلو زسک را



4۱4% 
 تورت BE د كناللیداب و solkh یک

 Saly قلوا کاررا
 edt هلبا لاحج وک اللیداب و كردنلهراب
 ۰ .Gal هدیا سفن

 هرکص HVE هنطروف fase وب

 هل نکر ح یرغوط هبرغ NG بمو-اوق
 رو ندنفرط بونج كن عهرزج ابوک
 هند رها قسم عطف las زارو یدلبا

debsو هده طن ر بی رف ديس ج  Old 

 هروک هلاحو هکیدشان من. هظا BU )هک

 \:aad, F هس دعطو la سمالصا فون رژ

 لکد رادربخ Oty یجدهد-لاح یینددقبح

 ral وا شعاناسیمرد Zoek وا «یدیا

 یدصتملصا ندتحایسو 9( و هلمج و

 نوحاناتسدنه ردک یرغوط 4 رفاءاد



 F هعفدو ندنفیدلوا قاولوپ هصرب

 روک « نه راد » ندناع » ول ور »

 هدرافرط وا abl هفاسسم eh ردق هسذ زف

 em هددها said y هدراذ ال وج روجلیخ

 ۰یدمهلو !(Jy dior هدفرط
 هبوربک قرهقب ندرلنالوجهدومبوب

FPنامز  Jab gtرو-مظ رارکت  

 كراراک زور رک بءوداوق «یدیاشعا
 هلاوتع تاجامم tI jaalb كلرکو ندندش

 يکيدمهدیا تماقتسا لید یشا ندنس

dpeراک هدنلحاص یعهطا قساماژ  

 Alin اقاو ۰ ریدروطوا ههر

 id Janz gh وا dred (5 ye هدنروص و

ot!هدسلاحرهو رویخروف بمولوف  
 یرایکهرکصندفدل وا مط2:ءیتدشل را راکزور
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care ly 98روبدا نیم  Galهددسیا  
 PA gh ote tS ر.ازج یک هدرلفرط وا

 یرالویابا لاها Dy یجدهدق.اماز یک

 یربثدهئوا كرلنوب ادعام !ga Tak لوبت
 AY po تاک رح یرلفدل وا the po وک

 ندنرفدن]و شلوا par ork jock coh ند

alinهدنراهرا هلام وجه  - daleروهظ  
Soolهتشداو روانا س> تەولوق  

 alls ءدندم تدم else a ندنوب

 ۰ یدا رویفروف

 یرلفدای ندراچاع | sail dj de و
  .هشاط Eile) gry ند رللادنص فیفخ

 peal fr El هسلصت gfe + ندنر
ealیون ندنوب  why chنون  

 وق-هبف یلهوونجهلازهدناموغ هبد بواوا



۱۷۳ 
 ه الوینابا نوح ادادقتسا ی یشک fl هدزات

et)۰ یدر دنوک ر  

 gett FL Ny هل :jo کرلمدآندیک

 PS pred وب هدرلاحر هداب ز Cb هدنة

 یدشو Us و %3 53 ال وا دن راحر

 لوروح شلاق ote هرخالاب هد ها

Sf oo pLرا كن  atheیدار ورارف . 

 I وص دل رلنانلوب هدال واما بول 99

 ی رد: ون oligo Tp تک هدر هحرد

 ay نوا b pals هلته یکیدلم

 ۰ یدیاروعا A...» ech dea ردن وک

 gr وا ,BAL قافواندفازواهدرب

 ۰ رایدن gan دطاقوف تفو یراکدروک
bisروس« وش رل هدزاضف یللاوز  SH 

 ا نام ارز ۰ یا تفون ک

a Sh 



۰۱۳۹ 
heeنالوا یلقرف ز آ كب  Soز ارپ  

lesتماقنسا لید# هرکص ندکدلیا برن  

NK Jalبوود یرغوضط 4945  
af aSنافس شروط وا هبءرفهدلحاس  

 تاسو ls ر os fly هد ورد

aac?هدژلاناوا هله «رلیدلوا راجود  
elim otlmlin ot) Lamyكرديا  

 موجه هلبا راروط Grog ق تیاغ

 یتیعهكلرک و بمولوف رک یرلدمالرمضاح
 بمول وف ۰یدیاهدقن وفروف Ele ییدارفا

 نوجا قلثروف ندنرل موج كرایشح و

Hh ab pat”شوخ هدایز  OMe 
 هلروص هنره س ندر سهل دوخایو
 0d Jam 245 go س نوسل وا هسا رول وا

 "هراچرب هقشب ندکءوکروا بوتوفروق



 1 بو
 ۰ (bau روبودود ی ou J اوا صالح

 CM Spe كمنع شوخ قلەرارب

 و وسح هدرانوک وا هد درا ید وا قفوم

 deus هدا زكى Nae 9( 45 یا تره

 + یداراب

 كف yum هدیاسح رب یکیدتا تم ول وف

 pel نیدعت ردو dam ردرب یعرفو نامز

 ل Jam وهذ هلع و وشكنام gles ندنهبدل وا

 3819 or Jet هد مه Sito رظذ م &

vaseییغج هلوبع وف و 39 4 كنوسخ  

 هدا لوا رلیشحو اک وب ۰ یدربورپخ
 شا نییعت كيمولوف هدهسیا رلیداع انا

Hse) jlمدع اے  jb 5aرا  belo ano 



{ve} 
 وا  adض ام  Stoolكناذ نالو یشر

 وب یفرمدافقاقراخ ناما ( joaندن

rel pa ریش اش oo faba ندنرلتریح 
 تن هدافتسا یکی دن !ندف وسح و كم وا وف

 زکیمروص یس هجرد  fom ysندربخو

 ییالو-ط  SILندبمولوف بولاق ریع*
Ow Pad gl شمال اب هدهسدقروق اندام 

 هلکن وب  gorseهزاچر هقشب ندنابهانم

 راشمام هلو  oat jad giهالوك امرك

 و  SSهسیارا و ه ره یقاعتم هب همین یایشا

 روح هکعا ملست بوریتک ییسهضاک

 كيمولوف هتشا ۰ ردرلشا وا  Keoکبد

 ر لوب هلا کذ راوش  Caleشاتر وف

 هرزوا قملوا ندهب رغ عباقو یس وا

 ردشلدیا رک ذ هدرارا وچ كب «
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 ان هلا رلیشحو قرهلق هدنلحاس قیاماژ

Sheیهنانسود  ay hlیدزو وک : 
 dy یراب ast لرللالوتا.سا قاهراو

 Chey gm هبوریک هرکص ندکدردنوک ردق
 ندقل راکهعدخ یرلفدل وا oe po 1 یک

 ودناووانالوا شلدانیعت هن رب كبمولوف

 ندیکی نوا یرحن Sel قرهلوا ربغ»
 ELT هالوتابساو نو رک یکرب

 دتسخ ندیکی هدرانوکوا بمولوف هدهسیا
sul peتعص "هداما ز آر هدالوینابسا ۰  

 تکرح ًاهجوتهیاب وروآ زعاردا تیفامو
 Awl Url یسهنس ۱۵۰6 ب ودا

 etal لصاو دالاا نوک ید
 لارف هدانایسا ید هءفدوب بمولوف

r TETER 

 N مش اس و



۱۳۷ 
 یدلوا مارا رهظم ندنرف رط دلار و

gets, andlهدایز لا  alaنديا  

asl 3تدمر ندنغبدلوا لبازا  Ko » 

Chae’ 5زسیماح بمولوق هنرزوا ینافو  

 ۰ یدلاق

 رقف [alle فعا لاحوش كبمولوف

 [ple ید یسهداصلاقوف ترورضو

 دل وص iw وا اف hel یللاوز هدا

 ندنسأی وش بمولوف ۰ یدراو هراهج رد
 لر هنل هتسح looky tl ندنآرطضا و

 شمالشابههلوا فعضراحود هئوک ندنوک
 + ی دنا

 diem diy LBs Stay بمولوف

 ةجرد كلافس هرکص ندقداشاب هدلاحرب

 Ps | Wed eee و شا وا راح ود هنس هبا



1 VA 
 نسیامیسهنس ۱۵۰و ob ge دیلوداللاو

ga) odio lsندنفشک جرات لدیدجرب  

 ۰ !bah ثافو هرکص هنس ترد نوا ما

 راخرو+هدنة> یدلوت ۵# رات كبه وا وف

 Shy EM یکیغیدل وا فالتخا هدنایم

 سدرراهیراه ۰ ردرا و قالتخا هدودنةح

 ینلاح هجرت كيمولوق هک - خروممات

“Keبردبر ندرلنازاب ورغوط ردف یمیدا وان  

 سلام یس dia Yor yd یوم فشاک

 هدنشابرب pt let IS یجتلا نوا
 !Lolcats شعا ob prt یغیدلوا

 ۰ ردهدکنا

 gle pl كبمول وقهکر دب رخ یساروش
 ab jbo bb ور وا یمان هرکص ندنف_ثک

 هنا دادا هلتمرحهدر ره كا قرولیا
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 هدنسهراس مقاوم كنا ورواندتنافو لباقم |

 <o لوتس jlo یجدهدایلاد لک <

Jools!میافو ضمب رانامزوا یتح «یدیا  

lol gat?نالوا صو-صح هالعاو  

 rei 0d 9-4 یکیدلیا تافو ك-مولوقو

 مان « د_لوداللاو نو-ةن ورف » نالیدیا
 شا لدیا جرد ینافورب-خ F244 زغ

gol۰  

 ندتحاسیک هةدترد و كبم وا 9.541

ols goaشعا تدوع  cad glنییعت  

 : زرواب هاو هددصالخر diy ن وا

 كويك هداناب سا هدند وع یکدعفد یر

 هدید وه یهذیا ۰ bal gl لات دمجوت رب

jyترس  oreیجچ وا ۰ یدروک  

 ۰ یدلوا راح ود هب هلماسعم انف اهد ۳۹



 فرم
 تدش بفاعتم یتدوع یک هءفد یحدرد

 را یدنیح ۰ رک ص تدم 3و Gaal و

 OAK مزال Ala) ja هدد ج

 عضو toby یدامر هل راکیک كيمولوف
 ja لا دص و صحح Anko رب كرهلیدبا

 هردد و دعم نده رع عیاقو هد ود * یدلدنا

 ل وا لا ف یسالطا LF رګ ار ز

sayبمولوف ندیا  BAINیک  

oeندرا-لاب ورو |  dieرع قردهلوا  

 Ng Jey tan رب بودارو م یطیحت

 . رد ربع یشعن Ay ول وفل و لا هدیدج ر

 هدینوشهن رندر ظنلزمرلت راق هدارو

 ی ی
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 شک هدهفلاس راصعا هک زکجهدا ضرع

 لصا كن Boz U2 police ی

 هژرقح هدرمصع یرلفدنلو یدنک یرلت هش

 شاو یرلعا ahs oa ردنا راشتنا

 كيمول 99 هد هسا شهرلشاب هعاد و وا شاود

 ۰ رد مالا صفات هدنروصو ینرهش

 ندهدورس+بابسا هدنامز Sy بمولوق

BY ybهجوت  Garردرب  waeبلافردق  
 هرکص ندنفشک da pl هددسنا شلپا

 هدررصع yal) .بیقعت ینب رکیردکی
 لک د هدرصع So die هرصع ر و

 هدنفرظ هنسرگید hte) Adie y هکلب

Sopهحرد هحرد  dle y peهتناسنا  

 كنهدا-ءلاقوف تمدخ (gis وا شا

 هدنفرطره Chas تلا 4 یسەجزد



۰۳۵ 
 یرزوسو ۰ ردشع الشاب هک دا رده

aie 9) au2 رات لددج ر هدنق رظ  Wass 

gleضعب ناق ماو اب وروآ هلتبسان»یل  
 rie نالوا ot Shalt ارحا هدنراره

 نالیدیازکر لا هلیس ووب و راکلنش نطنطهو

 هکقوب همش e . ردهدکع pot راکه

 فک یدیدجرب هرکص هذعیللا قرقندنوب

 یترهش كمدآراک ادفو لوی و نالوا شا

 ۰ !Shoots راشانا les تاقرب

 كيمولوف _هدنسهمدقم زىنو

 تامولعمكحهدن y هدنقح یلاکشاو راوطا

gat Blyایم فر کلا  
 OW y ص وصخ ه ةشک تروص یاش ۳

 فک مدقم ند نهرو تیام هزمشح* وش

oyكهرلا  SSرکو هیهجو طوطخ  



Ary 
 مج هدنقح agen zlew فاصوا و لاکشا

 ضرع یت | هچورب یتامولعم نالواشادنا
 : مدیا

Dye gl giنالوا شازاب ردف هبیدعث  
 .وزوا هلایموم هدنراضعب ندنلاوحا ارت
 هرزوا قاوا SII ثسک وب «یلهرهج هڪ

 Dg Fo ok راضعب یک یکیدلدا روصت

 روصت قرهلوانالف Ml Grek یلهرهچ
yh ulهله +  eloهدهدساةح یکذر  

 بابت ] plly کاملا ولرد ولرد

 كنافالتخا یک هدص gar و bi ۰ ردلکد

YEندنو لباقم دن سمو هدکعا ماود  

sRهنس نوا  ae padsور  dadیفداصت هب  

 (bags قلوا ےب مر یو کو
 مەديا نایمرد هدارو



 6و
ons ره اس a ردام هل س \AAY 

ge هصاخابو ند-:ف Ob | dla pI 

 pl gai هرغنوفر هژیمات € یسهرغن وف

 یغبدلوا نکع كبمولوف فوتسبرف ۰یدیا
 ی رحهدفرط gt") EX 957 gb ردف

 رومسم لا 030( (9S loa وه و یک یکیدلدیا

 هدانا وا Gods! Sou ندرل ولدات لو

 eS مر نکیا راهدخم رم ندزوک رر

 روک ody ندراهح وا یر eb رله ده یم

Pe9( 68 تجر  orb) Chanaهدکم 5:  

 02( 69 «vid طاح هدار وا ید وا

 هحول هلبغان jb Lilie gh yu هن رلاضعا



 ۱۰و
 Bb مر ۰رالابهف« زا ge gly كن
 ناشزاق یا ندنغیدلوا hb abl اب وب

 Soy Kio هدنتا hy ۰ رولیجآ لح

allyشباب  Cyفرح  ASوق »  
 .رلک این رح gad و كالا كنم « تمول

 a وا كندحوا شاف ۰ روایش

 یدیدجر » ales ردبا ما ودهن esas زاق

 « نەي روکیلول rgd yi ندیا فشک

ab yl chine sheهنادیم یغیدنلوب شازاب  
 J °9 هدع yy هکراو ردفو2 ۰ راقبح

ees!یک زکسنوا هدنشاب  pas 

 دوور صو ص۶ هن ریهاشم هل 6دازلیصا

 NS و كف SS sey یر ندر

«jai ssرظن كن_هاصعا  os itoتاج  

 ندنرز وا هو ول pie نده {a وا نا



۱۸ 
 ۰ رالشاب aac زاق 03,348 ور و abel رط

 ندتلا هدگنو ۱ روس روک 4 هدرب

 شلباب هلا ,by هدنکنر هاتسک ویوف

 هة ةا ین ؟ یمزعا روهظ Glo هحوزوا

he 9) 98راجاص  heیکنر  Fla?نسو  

 یفیدنلو لئام ang hoy زج هدنساننا یلاک

 هراسطوطخ ك:مجو sly هلقفلوب مولعم

 "Oe رو هدهنام ghar نالیر و هدنقح یس

 .وتسل رف كن هحو) < !ot قیاطت هلماع

 grt فوثو هنفاصواو لاوحا كف

 Bul gt شلبا Gas yb ماسر ر نانلو

 ۱ ۰ ردشهردتا ےکح

 نالیدا فداصت هدهرغن وقود هک وبلاح

 ۰ رداکد ترا, هدندن ول ل رد ره dad و

Ae I ysندندا-فحا  Odyالود قود  



5۱۷ 
le! yoy98 روك ذم  Che paiنعت ه2 اب ر  

 pole هداروا نوک وا ندنغردل وا شفلث

 هفور Sodio كيمولوف ۰ شعا هدقفل وب

 . راقیح Alder geo رهج قرون 38 هلماع

 مر هل اخارموال ود قود هرکص ندفدل

 Prd y تماشم ر ود :ob od را

Lb ale geeیناضما  Stataجرد  
inal nlندنماشم وش نالوا هدکعا  

 دیلایموم یسدناک كرلنانلو pob ییالوط

 ۰ ردرلشإلا كب ربت قود

Jolblهی وزوا 31 ر كفوتسیرف  

dheہیرا ص بو-اوا  Jieهنا: ہک  

 .ردشعا قة :gi لو یراچاص هدندنر

 od sly یغیدسلوا fash Ade I یدنک

 نوزوا بمول و هرو-آ dla zal يرام



6۱۸۸۵ 
byهلقل وا مدآر كلام همادلا بسا و  

 نایات باج gle ede هدنسدیصات رار

otal ylكل | ۰ شعا  geكب یرابک  

 یتیدلوا شاب اساسا یکنر بولوا هدایز

 نامز قوچ ch هدنرزوا زک د ید هدااح
Soot! Gol.ترارح مه  akهد مه  

 ندنفیدلوا شلورواقهلبریثأت كراراک زور
 ۰ یدیا شمش رعسا هلیسهدایز

 هک 5 del فارتعا لاحد هداروش

 ery هداش Zi هدهن هدان وروآ هن مویلا

 بابرا ek go Ja اصن و یرلهزوم

 نانلو Foods رانالوا ندقامو تور

 كفو سرق lait هداه یر ر Che ol و

 چیه كجولبدبا دارا هرزوا قلوا یععر



4 
Abدءهج و لاکشا كبمولوف یرانهچرر  

 همش هدنسلوا هاشم هلیماء as ر ندنم

 PATI هتفدرظن dbs gf هددسیا ملدا

 هفاک و یدجو قیقح كيمولوف هدنروص
 كج هدرا ضرع ییعهیهج وط وطخ و لاکشا

 لیوس كنابناپسا «ردهدقمامهنلو سر رب

 رب كبمولوف هدنسسیموع BIT یرهش

 و بوسلیر و ربخ wily یعهر جاق

Jovyكيمولوف كنههنادر هله هدننایم  

Gaimیم ر  ool gust glهجرد كادبا  . 

 ر هدومي bby هديا رويلبراو هن را
Yo aleترابع  gid ylهلهجو وش  

 : رویلیداامدا
 هدنامز ری رغ وط هنر امید هنس ۹

 ,N47 ويصوم ندنویفارفج یلهساارف



RS aS 

 و
U2 pales (gis) وا هد اط ی ربذدهب وا 

 اک » : نوک رب ههلاسدمال لیما ویسوم

 و فو: سیف ( Cheyکباب ییرر ۱ <

 كفوتسیرف » : هدماسر هنرزوا یمعد

 ز آ رب اکب ینسهیمجو طوطخ و لاکشا
 ان اکل فیرمت
 اه رد ما مرز
 یس.رهچ كبمولوفول هنر ویسومهن رز وا

olay el فیرعت GLEN ach gla card 

 ماسر ! jaaمسر ینهحو-) هلام مال

 قیقح ۰ ردا  chبواوإ مهررب لزوک

oie سس ور نالوا ش دادا داشک رانامز وا 

 ؛ردا باج , یینوس وردن رظن كسکره

 و تورا یار هرکص هنر حاقر

 ازشا ییهحوا  Solدیده دن رهش لیوس



۰۱۱7 
 وا هنر ge ge هک ردفحص یساروش ۰ ردغانا

 Sela HSS هسلدا هداف 6

ye” Sylوط یدرهزوم مر  (ise 

 !sla صعب نالو ندرالو امسا Pisa ا

 دل Gaia دا و SM رر gam re وا و

cata yشا یععروش  )| gras eek 

 مس ر Bad وا Ws ay ۰ راردنااجر
ghtی (  arwloleوامدارب راکس وه  Od ara) 

 am 4( ل ردیک dad وه ناناف نىيە لاحرد

 رب دنا ےس seh وا كن هحول pleas ۰ رروک

  deشیدزاب ییهروک ! olsر ويد ۸4 :

  Ppشد  eas Anewشم دتا میسر

 وا  & 34> 4) eraهبارا هد روصو



 ` و
 قجهراب وق همقمقرب نامش نامز یراکدلیا
 ednth هدانا وا هک cab 4 bas ۰ مدیا

 ane’ yy gsm هليو كيمولوف رانانلوب

 هدراه-جردوا BY gb ندنراقدلوا كالام

 كلام هک fol روی وروک AAs نوس#
 نواب ا كندحول یردلوا
 ر KE ge ییفیدلوا هدنړکح هدا بلقر

 « Gli} lies ولرد

 هلا تالیصف نالیرو ردف هیارو
 رکو یسهیصوصخلاوحا رک ك بمولوف
 تام gla ندفرطر ج۵ ہدنةح ld و 52
 کو ۰ رداکد Se قلا هیعطفو ہیک
 یمول و ارز ۰ ردف وب موزا هد ك تالیر عش

 eis ندیآلاصبا هرلهم معو هل تمج ترش
 + ردیسعا فشکیددجرب هدوا هسباراو

 ۱ یو وب



 تچ( ینالخا كنمولوق لوح

Coe oft? 7 
roi 

 .وموقایژ ءوغهید ؛یلهتراب : یراردارب كبمولوق
 :تهولوق ول نود « دنارفو وغهد :یرللغوا

 بیو حب

 كيمولوف هدزمنص یکلوا ندنوب

 44 رګ نوف Ala hk نالو یردار

 ندکدلیا ?gual lo ییاستنا ةجرد نالوا
ala pl Keواو یجنکیا  ATدعفد  

 قوچك ةقرقح هبولوف هدرارفس نالیدبا

glenهدرلتن  grayندنراقل راک ادف وشیک  

 كناژ ARI یلارف زیکترو Fo لوا
 لوق gail us كفول وف فو

 وزرا De ردارب ae یان ندسنکیدلیا

  liaب — ۷



mits 

St یلارف 05631 هن رزوا یراظخاو 
 هبءزملکنا هلدیما قغارفییسهاجكن راه

SF ندنفرط رلناصروف هدلونکیا ردیک 
GAS اد قم هجوسایش Gy bul 

 ۰ لدبا شالا نام gard وا

 رايد ةرص قوچك كبموا وق فوتسرف
 هب راب یردار هد هسیارم هنل وا راکنا یکیدکج

 به . رب شامج brie زا ەدىل

 Gab ناتسدنه AAS یرغوط 4,2
 هکر دین ندنن ريغ جم ور go وز را كاما فدک

labسا لس الا طاروق هد  
 رولیروف ندنیفوفومو ۰ ردشلاق فوفوم
 ۱4۸۸ بودبک ههردنوا لاحرد زلثروق

 موظام ی bas راتمطح لارف هدنس 4ن

 ۰ gall درهم np هلی همان رب



}4146 
 دناندرف Jl sled Foes لارف

 ید تا ثبشت at? GS, aby یک
 An هاک هلوصح Cur ge رک | 99

 یلهونجیک فوتسدرفناشلصاهسیاروا وا

 هد دءفد ندس:هجهلاق سصحصم ه ینجارب

 ك رهردن وک .fol هجورا ندنفرطیدنک

 هدلاح FIST یرغوط هرغ ذقبقح

 Bat یتفجهیفل وا بونلوا GAS هعطقرب

 + !gal pratt كما

db 9 A: راه PE Sls هرباکنا 

 ۰ نم هل. دیا دمت رضا EN ر هد dalle ر

 يدنقج Gayl pig yal y كاف ا
pulزانا لوبف یرتا-ه لارف یس همان ماح  

 ناژ ندرلنادومف یلهرناکنا هرخالاب هدهسنا

 ي یک !fi هدا 2 اق نهنیسابس هلا



#۱41 
gatقوسیرغوط هبرغ هليا رهنیفسص  

GAS ۰ Galیرکد-ایا تدوع رلمدآ , 

 هدنرزوایلحاس یترمشلاعلدیدج رم نامز

 رب pats شارفوا ههطقارب
 كل هنراب gat هدنسهنع ۱4۹6 هکرلیدر و
 0 831 ه ركص هنس ىلا ندتع زع هبهردن ول

I 4Sیربح یرلفدنلوب هدفشک رب هه هليو  

 + یدیا شلوا عياش
 ES gla el كبمولوف فوتسیرف

 میاش هدنفرطره كنابوروآ good gl شغا

 رولو هدسراب da yh نامز یینیدل وا

 ورق یوم وش ah ۰ یدیا
 یدک هنا اسا ast رع yb Fl ردشداییس

Stay yردق هدیدجر هرکص  S GAS 

 och یلاح ?Nie sh الوسایسا هداناوا



۹۷ 
 یالوط ندنیسب Aula yb ندنفیدل وا

 ۰ ردم ولع» PAY ge هدابزك كبم ول و

Eیک یکیدکچ را جز ییا :> هددیدج  

 یرایدنک هد ندناب ر وهب هش ح ولئابف ندناب ر

 ow روعابم ول و ‘ یدداهدّءغل ون !edad دم

 شءردلا هزوک bls ینلراکادف ولردره

dpe gad yوا  GATهدنسانا تدوع  

 هد 05 نامز یکدل roe افوفومبهولوف

J 9.8 E2995رهدیا  Jالص ا ندبمولوق  

 pes هدنهحبم وا 99 Aula راب

 لا كل راقل رک ادو هلا تہ رابا یعبد-) وا

 متنتاسا Sele یحدرد لصا راکوم



#۱4۸ 
 CU هدددجر Gm ۰ ردشادا ,فداصت

 ندرا رهش !Os س ۰ ۳ قروهل و دوور

cb! eleی: روش (غنهود نس ۱ یک ہدنس  

 یوم ات یله راب OD a dies ۱۰ J وا لا

 كس dm {igo ۳ las ae ردار 4 ا

 . pied y هد 15 واعم قوح

 قره وا 4092 ید رد بهو-) وف

 یه ob ناب ز !feed 2 وع هاب هروآ

oly aeها مو 93 هد 4-ہم درآ  oral. 

 rely هری ھە یلهت ob هرکص ندنافو

 هد دحج ر راکت هدلاح (ga و هدنناب وعهد

ws 9 ASتح ام تدم <  gelsرطواو  

 ظ وظحهداب ز كن ندنم۵,هف ga تا (ts راف

ee)هلته  bsر وا ردو هنامز  orl 

 ۰ gel شلاق



3۳ 
 لوب هدنسانا یراتحاسوش 224 5( 92

 هدن واعم هدراد-جرده یله راب یردارب

 كن و غدد یردار رکید هتسلا شال وب

 یدو ۰ ردشانا قبس یتامدخ sale جد

Chey) gsتلافس یفیدنلود شلوا راجود  
Spel Sibelءالرط تدمر ككرهدیا  

 eds هننم ۰ 04 تا هک ناتع

pleجاقر و شک هنسهطا  aieهرکص  
 . dekh Sle Sy هدەر زج وب

 اب ژ نالوا یردارب eo ك.بمولوف
gat 98هد  cdدو :  S53هبمو  att 

 >5 تن واعم یکیدتآ هده سرا pel م دراب

 هج رد قاراک ادفیراکد روک كراردا رب
odin5 ۰رداکد  nr gl gd Ch ge ibهدنقح  

b= ارور دوم لا pial وا ش شمس ge 



> 
 As یمولوق هدوا !dw راویرتا

 ییبارطضا و یسلنا هیات ەدنرلن وک وص

 تربغ هدراهجرد وص نوجا نیکسس]

cur po ghردهدک لر وک هدنتمح . 

 هنس dS هد یر الغ وا كاملا یوم فش اک

 pal شعب هرزواقلوا دالوارر قبال
 یلغوا وب یهدنما وعهد كبمولوف

 راد_فا grat gl شمزن-سوک هرخالاب

 رهظم 22 yf هجون یشانندهداسلاقوف

wasنالوا "یر ومأم كن زدب یک  

 ۰ یدل وا لا et ید هنغلا ما ناتسدنه

 رار هلقلوا Jaz j هدایز كب وغهد
 فاصوایکو ۰ یداتالامیجد alia واع

 wang) 99 gal ندنههحودء لئاصخ و

he glyهدایز ندنرارکید  wo gl abe ge 

eee > 7 oe ae ee 
  YN; 1 ۷ا 2 3

3 
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«3 
 ندنسردنک س هلهج و یریبعت یدنک س

 ر هعند قوچ ghia gw هداب ز ید
 هتحایسنوجما Rt ر

 راد_ةهرو كک ۱ ه_ش ر لوا ندزیقیچ

 كن رسانه ادار هرزوا كم ء2: سداوص

 هد ناب نامز یکید-ک هنکوا یسو-ہف

 لا وص sls) یک عید الو وغهد

 كن وغه د هنیرعوط OL رغوط یککا

 ارطضا نالوا ندنزو قا نتوصو قاجآ

ilشا نوڪ عفد یت  galهک رو واكمد ۰  

 عفد ی مجاتحا وش كنوغهد هنن بمولوق

 هده اس وب ey ae ۵:5 وا Par ۰ نوا

 لرهشوروک هلا زهر ناژ بهار شاب

 ندذوفن باصصارارب هلقلوانتفتم و رامتخا
 (getla abt aS یوم نالوا

 ۰ ردشعارف



deh را oT ne LAE Lay 

 »و
 وش شردنلو هدایای ہا كيمولوف

 یسهدا هلا قوف ترور طو رقف هدرنامز

a3 99( ندنفب  Jeهد شکم چد کن وعهد  

 هدسنا جاشحار وب كن یرلنامز نک

EEورض ر هدرا هب یم و هتشیا وغ هد  

 ییایصح وهب رت هددسدآشموب هدنجما تر

 فک gla | هدیردب و ندک دلیا لاک |

jelندکدتا باستک | فرشو ناش  

a noضع) یک  etهد رات ی  

 hale lial ورقف راج ودهدرلاناو و 28 7

glade Oly a fill»ندت  QE۰ ردشما!اف  

 str giG وغ هد هرس »4

 هدلاح یعیدنلوب هدئناب دنانرف یردارب هلا

 ول AV رف هک ردم ولع» Gas“ هیالوبناب-ا

a Yb isشع دا سەرەم 9 هک  



5 
ode Gags Vigo grad gl jندشن داق یک  

 sy هدم! لوا هلتهج یکید-تا دلوت .

 هلا یراردارب Asn gh 9s یدالوا عورش«
 Gal kl لو, تدمر 240-9 ىلغوا

 ندننافو gd یوم G26 هدرا هنا

eوغ هد هساصت هر  alهدنعهرا دنانرف  
 ۰ یدیاشک هل وصح تبحر

 تیبس لصا هندیلو كبح و

 . ردناترف یلغوا كس رتابات ود هدنر و

 رکو كنوغهد یردارب SS دناترف ارز

 ppt و هج وت ihe Al راس كنماباب

 !Neb قرهلوا نکربا كى نوا باج
 .دلوا شمالاق هراجرب :aft نداکذو زنه

Ssلرصح هلا ےک >  Parهی ورلرا  

 a ply wl هرکص Srey بوروتک



 یهدنهجو هلتحایس as pos ندنرالحاس

 .یدلیالاک اردق هیهجردر یج.ینامولعم

 هل رهلیکچ هنبرهش ليوم كنابنا پا هدمب
 ر لزوک كب digs gly) pel عج
 مولع یک یدال _ےاب هغماشاب هدنروص

 بودنا ala هدایز كب یاب را نوستفو
ls;هلک  otic yarترغزارا ید  

 مسج یکیدودتا اشنا GA Karel كلا

wales,یکی یمرکب  gale 5s 

 ard ley رب هل وح!كنامزوا هک (gah عج
 قوف تلا ك_:ەج رانا قوح ردق ?

 ۰ bal راو یمهداعلا

Subpهبهنا-صت؟ یکیدلیا سیما  
 tlt » for gl 99 » هر Sa تدمر

  alردشلر و 4



¢} 
amy yl alsهلک تامونلع»  

 ندنفیدل وا PEI رارتشا هدهلآ یسهنفو

 ضمب یرافوج كب ندننف بابرا كنامزوا

 Ait dS هدنصوصخ لح كلئاسم

Sarl»دصامخاب یک ی راکدلبا  deoندیشهای  

 سهیل تردف كلا یوم Fo واق
 SN diye (gut و ندرلندیا قبدصت

 ردبا تعجام هدنایرف هدهةفد لاهم

 ته ا

vl asl vhsرنو ۰ رد دار  

ateهد ز  ASنالوا :تفذ  
by ginal »س لد س  Sil Allرق س  - 

  یرد هلیما « وبمولوف — وروفوت-هډ
 هجرت (pt gl شمزاب هدنقح بمولوف

 ah وی !lau لصا hy هد هسا یناتک لاح



4۲۰-۶ 
 بویلدا هدلا gts نالوا شا زا

 : ی
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acheهات در ها  das,سد ر  nal 
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 هدیدج ر هډاتلا یتمایر كنوزنپ Zh هسبا

 هیکما bat ینکید-ادیا تکرح یرغوطع
 تچایبس یهعفد A 3 ويا ؛رارد

 ینیدنلو oly F2 كنازوفالود ناژ

 . ردقنج

 (cake Po 2 سوء و قا سم ۱

 Pole estoy اهشا نالوا مزال نوچ
 هرکص ندقدنالرضاح بودیا ارادن

 DS GA نوا كنيم یمهنسم 4

 heeds نابنلو oad b برغ chile رفا

 هد هب بودسیک یرغوط هنراهطا نور

 الوا = !pata تک رح ندای سکیداق

 ربا تماقتسا هیجوت age بونج

 فام عطف ردد نیک زوقط نوا



۳۶ 
pakایتحا ۰  Yallكن راتفراتخ  

 شب كن وتسا طخ کیدا GS یتصرکب

 هدندنزدطا نوز Jatt و هدنتګ هجزد

BS ۰قدادصق هبفعطق رب هدندسمپ  
pails!و ۰  Dustyتاب زا فا ظل  

gal See ob ys Golo۰.  

 دنلوب aad لابج ,Alb هدنش هدف زوا

Pel pe de Seرربن و  
alyواتا  gis IWباج  pei 

 ae یرفد-اوا لضاو Spy ىا
Lh joy۶ مولا كد هعطف  ydدنا رغ -  

 رب نانو Gye هل بان « تزول - لد
 ف volalla 5’ تفاظ) Bhie“ تولوا یک

 ء 5

 S15 تدمز هذزوک دف عدو قب نما



me Shay 
 یرغوط ه قرش Gym هرکصندک دما

 ۰ ا as هوا ردو aS رف قرف

orb} lesفداصت هد را هسید !ثكج هبل ورلبا  

 shy Sil. pe رس cul یرلکد-تا

 4d ye هش ندنکیدلیا عام ندکل ورايا

 ه یر لام هراړک هءفدوب ۰ Lal وار وب

 ندا الوا - رايدر و لو یرفوط

chرلیدلیادعاس هدایز . gmندنرادعاو  

 هدهسبارلبدل وا شالت راچود هدزارب یثا

 لرو تیاق رار ely :یلحاس هرخألاب
 cbs y «pial والصا و ,ale یتبسا و

 نايل نالیدبا ob هلیمان مامنارام مولا

 Oy ندنوبفارغجو خروم یفید-ا وا

 نهراو july یک یکیدلبا امدا تررا وا

 dal نهاق روک ذم old یخد نهژاسه



۹6۲۷۷۶ 
 ۰ ردهدکلیا اهدا gard وا ناعلفورعم

ott’ روک ذم سوپسو Gl 
aly gat بودیا تماقآا تدم رب 

 برغ هرکص ندکدلبا لاکا یه رفع

 یرغو-ط 8 رط  NSهوس عطف

anata رم Soul ارارهمهد لرءدبا 

 هط رحم رارکت هدعب .یدلک رد  ghیرع

 رف شد نواندلحاس بولبحا " ieقازوا

 هر زجر هد هطقن رب  GSكنو هک ی دليا

 تبرکرام  abl oulلاغحا هنغیدل وا

 “رد هدکار و

 قدما هرکص Gree Fe رزج و

 رکیدرهدهطقنر بیرقكنەباروا سوسو

 فداصتهدارو هکیدلیافثک lacey زج

 ندنفیدل ونوز وایرلبوب كرایشح و یکیدلبا
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 رود » ۽ eB « نابهژ هدلیا < ههر زج

 ید كن هرزج وب. و و یا « ییماطا

 Bgl abl Seal » glaly وک« مولا

 یخ رانا 5 «pele نسو و ۰ رداع

ola plندنراتحام یو.  Leslee y 

Jom yoyند  daleزاب  Salندنکیدر  

 نت دنک as یک pat زی یشا

 وحنا نالوا شار و هدزادقهز قوچكب

 وکم و نوع هدا 5 یش ندزا

 هنن زفروک ایشهنهو lly سوپمو

 4 وزهن هو 1 هزفروکو هک ردشها رع ؤا جد

bsند وب یخ كلوا. شارو ا «  ei 

 Pa a. iA تام ولع» :ناش زیاد {aloe وا

poزد هدف  oy ch ۰ 3} 2:1 pel Ola 



bons 
 ید هن dhl gle هرک ص تدمر هلا

 بودیاتد وع ااا هرکص ندقدارغوا

UA gots Las:نوک کک  
 .ردشل sh لصاو (arte سکیداق

 هتاف ےک یکوب A تموکح ابا سا

 pel هکمرو تما هد jar yo وص

 و یتمو کیس Spy 4 رزوا یس وا
 ینغیدنلو شلاق هدو رک هدا job هدص وصخ

 Portes BF وب هدناثیشت ضعب ل ردیا رکح

 رب كسوپ--و Al قاهرا و ۰ یدیا

 كاتم Ke زیکت رو یا تدوعنددب دج

 یک aking yar یلاسرا هک ته

SI) Soy geلد_صقمو لئوناما  



Gra 
  (a yeرو  0 Siفک: ید يک

 یدابا ۰

 هعفد یکیا 4 مآ سوپسوقبرمآ
 ارجا  Polis gil gl BELهدنساننا

 رحم  SSS Gyluy 4ش لاکا
 هنسارجا تحایصس رب ندیکی ند_نءیدا وا

  odio dallles eG lasهند + یدبا

 توعد ندنفرط یلارف زیکترو یاهراو

  ob uel sya: Sealتولوا نو: هدایز

 یدک هنویزل لاحرد

 زیکترو  MNSجوا نوجا تحایسو

  ag a J 5-2شهر دتا ! ۰ GAلارف

ae got تاعلعت نالب y وهج و راندنف b 

eae zl هرکصندکدلیا gly خا 
  accesنيم  pele Oldsزا ها ط و نر

۹ 
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 هدنهادنا Gly زح یمهنم ۱ هلا

 یمید-نک طقف ۰یدلیا تک رح ندنوزمل

 قجهناللوف یک هدیسالطا طع رح زونھ

ooرام  ald pjید  
 وملاسلوغ د odin lw یک هعفدو

 یف ٹیک CAB log قر هدنما واٹ وف

jlo yeبصن  gala! 
 یرعوط هن Jabl a رانف الوا راو

 هدراوجوب هن هل نورب Jats هدعب بودبک
 . ریدارع وا ojabl نانلوا داب هلا مان و و

 لوب یرغوط 4یب ونج بر ofS هدعب
 : pees Late نوک ید pe Soy و

 Ob هدنسانارورم یک ه-هفدو یطیحم رګ

 SV ندن راک د لیا ف داصت Jah روف شه دم

 pike رابنبقبص هدنفوف كانم ولر دره



1 ¢ TAT 
 یخنزکعشقلآ كن pale ندنو ل

 هج رد شب .Cig طخ هک دا و

 ماشفا نوکو ۰ fal ووتناوب vis ردق

 لوب لا te وج یادش ضا یرزوا
eesور  fiیور ر نال وا د ودعم :ندن  

 نوک (p54 ف_شک dy © ردروک

 - نس بوارا نوک ی ج انوا كسونسغا
 روک ذم ندنهندل وافداصم ه:یطر و شور

 یا ور « شور ت نم » هد هور
 ؛: یدنا ply و

 هدتنکوا نورو سوی. دو قيا

alps bpsنذک  Seoهفیاط و ق زوم «  

SYزا ر هلیدهفاک  dealsهعطقتوقیح  

 تع قرهلوا هان یلارف زکترو كن
 یدلیا نالعا یتفیدلوا شغل ۱ هکالقما
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 ۰ یدلیا زكر رلقا رباب هب sake bia و

 ۰ gmbh ga نیلحابص نوک یہترا

Deسوپسو قیرمآ ینوک یحنزکس نوا  
 نامزیکیدن هرلیک رار abol al gees هن

deleنانلوب بیرو  jesه-جرازو  
 فطع هن رایدنک doa perl A ptm و

 ۰ رارروک gi ahs! KR تفد رظن

bdayقاوا هعفد تالبا هدنر ۶ تدم  

 ندرمدا ضا وش یراکدروک هرزوا
Sal pm 9رشءاهدقمابهشرافانواردر » 

 top هیاروا رنو سوپ. و قبرمآ طقف

  تقراف نایاب نکی دل be هلک لا

Solوهداننا  Apdoو هجوت  SPA 
 هلیدیما كليب هنازغ نوسلوا رد 4 هچ ردرب

 را چاره روا
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۰ Gal شفار ران الف یراهچراب ها هلا 

  3هة ةا  HS yyندکداکج نداروا

5 pal y بونا هیغاشا رلیشح و هردص 

w gle وا تدم رهلیح هلا jan | yal aie 

 یالوط ندتارف یرلک دروس هدرنوب
 هدر هحرد وص " asید شااق ۰

sine 1نیلحابص ینوک یه رکی كس  

 .Alb yoatbla Gye bal ندنک را

Pl ys یییرایدنک كرانامودو ۰ رلیدروک  

 ندیاسح فردا وا تمالع رر نوا قە رغ اچ

parبودن هلادن-صرب یرایضءب  
earl Gar dolیکیا زکلاب هدعب  

 لرایشحو a ph بواد هلادنص یثک

 قافوا ماطر كجهدا بلج یتبرلتةدرظن

 یدصق:للصا Sy ۰ رابدلا راب-ث كفن
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 4 راحت هلا رلیشح و یراکدروک هدلحاموب
 dale اداتتا ody ندندل وا قمالشاب

 یرلماعا تدوع اهدرب هدهسبا رایدقیج

 SHAR شالت كلرابلزیک ةروبنانلوب هدرلدک

 ۰یدل وا بج وم

ele ۳کب ندریشح و هداحاس  

J goیرامش وق یرغوط هارو هاروش كن  

 . وفو Caley هدلحا-توا o tJ زکت رو

 ندهید وا شهر و همش GY gb ندنع

 لحام ینوک یا یمرکب كسوتسغا

Oo peer aلادنصیردفشد نوا نوا  

 هدر هلادنصو یتح ۰ یداردنوک هلا

yb۰ رلیدیوق  
hae 2نامز یرلفدقیچ هلحاس  

 نانلوبهدورلیا ۰ poy یرغوط هبورلبا



 تر
 موج یرغوع هن رزوا Sy رلیشح و
 بودبا فقوت هدوریک زار ندنراکدمهدبا

Oly esرا ه-ج وز,  Gهرایازیکتروب  

 es. BAP ۰ رایدردنوک یرفو-ط
 هسیا, رایداکچ هب وریک قرهفروف ند رلنداق

polesتراسج هکلورلپ !هسلصت یربندن  
 يشحو OWL روشالفا هرانداق بودبا
 ب وا: هطاجا ینفارطا كن و Jk ردرلن اق

 یللا وز !ab ران و ساب oor Oy ot الا

 Ba وا زمنا J jase XG ہا ةف كنیم"

 و هرب هدلاح

 Je وپ LA رکید lly هدوریک
 ادنص كرمدپا رارف نا« نمروک رر :

 od Jae ele هدانا و هدهیړا رايد هنر

Kye ol- 8د راپ-ثحو  Joe!قوا  



TAV} : 
ame ablندنرافدلوا شدالشاب  fae 

 هذا تو راست نداخا al لاخ 3 وک

 ندفاز وا هر ص ندفدن التا یی Ke . ریدلب

ads ob yروق یرلی شحو تونآ تو  

 gi 7 4( و باک هد كب و هد هديا رایدتف

+ bred) yy 

 و نالاق هدلحانس  pteیراک- با تالت

pelo ولآ هن راز ود وا Gea Dia 

giahy رکصندک درون وکی زغ: gb هراف رظ 
 شالرضاعو زایی جرا چرا

 یرافدا وا  ab gb gl pediتودنا بابک

pS oy هداشناو طقف ۰ fob! لکا 
 نوا كەر د نلتدح اهدتاقرب یرلدیا

Who هلی دن لاک یرغ وط ofS قرابابک 

 . 0 Kuro udی دیاشع  de> ۰هک 59( وا
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 رکید نالوا شلردنوک dol. ab وا

ot Slبونا هج راب هدیروص 9 جد  

 ۰ ردراشلدا فلت

Fkیا ندهند دعو و  ob 

ool 3ندهد وا سوم  ey!تماقا  

ws grosوط هن ورش بونج تالحاس  

 ہدن انا ن یتحاس وشو یدل و راد \ یرغ

 فو رعم هلءات یورب « نهنس وک وا بنع 2

 ناس » كرءهرب و لو یرفو-ط 43,6
 روک « نسهلوت » dl. Lp » وقسپنارف

 رکیدر Lilet بولواآ لصاو هنکوا یزف

 gay ۰ یدلیا فثک اهد رېن لوی

dine es ۲ی  nest O98یجنرپ  
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 oy ذم رم ندنشیدل وا فداصم هنوک "

 ناز » gm « ور هسیاژ = ود = ور »
 Gea و ناژ « هک ردغلدد « G54 و

 ۰ ردء ولع» ga وا <de یا نوناک

yes SY!یکناهره  dele 
wandsهدار وا نو-شا 4.سلا ردنا  ida 

 هدارو ندنکیدمهدیا دا-هتعا یغلاق هدیدم

 یدالشاب هنالوج هن بویمهروط ید
 de س نس SHAH al نوناک و
 هرک ص ندکد دابا wees ی سطا نیتهاب

ald » bale «ونع بولوا لصاو  
 PS یتحابقرب هدراهجرد !Gra وا

 یھ! نوا كنطابش یسهنس ۴

tls۱۰ ےس  
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a STندا روک  ge gl Sila 

adیرفوط  KEطقف ۰ یدالشاب  
 سوی و قد صا اا تحایسو

 (PIS هلو fT هرلهر كنم ود

 ید کلا ۰ رداکد یجولعم كندسک

 odie JO: wv دھات low ییددا وا شهزاب

 : 6 روید .روب ر وتامولعهرقجردق و

Dنامز زکیدر زک هرزوا تءاق:ساوب  

 كنان . قدشالوط یرار قو كب

 ردف هجرد شب EE ینوک AT وا

 و ۰ Dal روسناو هدب وج ضرا

Jaرد وا هدروک  Amهن رّوفر شدد: هدر  

 PSL ندکیدنروک یک هدننخ اع ۰

by?رحلیح توراص  Z.جاوما ترم  
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 دغا _ ةا هدر وص و ی سو را روظع

has jet هدرا 3 ۰ قدل وا روب 

 قارا ر ی” ۵ یدا:شءازوا هدایز

 دادس:ما ردف تعابس شب نوا كه ےک

aces! . قدلاق ps لرهروک هد Sel 

  an) 989هدواز وا یمٍ راب ۵ مک عزت

 ه دنا تره هاب هد 4 را ادر وک هطار 1

  54 breeەدنقح ەر زج و ند  ailزام ولم

 ردوون . »

Hg! شمروک كحوب.و قب ما 
 زج ون  pile Soyوا ۵ زا  pialهد:ةح

 كن وب  Dولام  Od Jabl » cyیهددل وایر

 روبدیا نایمرد | ( Aonد) وب« و۵ هدرا

 كناب sels a gene و (a هدنحایسو



۳۹ 
Jalشارغوا هتسیقرش  Sig 

 هعفدجاقر ییاردق هارو cu gal کخ

 نەژاهنەراو pHa gh pel رک ذ هبسانااب

 hy gin یاض سما یرلرضهب رکید هليا
 فداصت هنعهعطق نالئد € یژروا 05 <

platرردهدکانا اهدا یغید او  © 

ZAفقول د ەدلخ اتو سوی و قب  

 abs Hate ps یرفوط ’dic ب ویعا

 ارهیسیتوک یحنوا Clarke gal هفاسم

 هداروب و رااد-!وا لصاو هنلحاس نو

 تدم نوک by قرهقیج ندربک

col polراهطار وصا هرکص ندک دابا  a 

 یحند Dit Ah لولیا هدعب بودیک ردق

STلصاو هنوزبل  pals + 

 یتحایس Ar واوشكسوبس و یتبرما
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 ندتحایسو ۰ یدایا ماودردفیآینلا نوا

 یکیدلبا هدافتا هدایز كى go وکح زكتروب

 ر هرزوا قالوا ههفد یګ درد هلت مح

Mol.هدنوجا كوو ها رجا اهد  

 ندنفرط تموکح هنن Cha رفس فرا ص«

guiهدندنحای-و طقف ۰ یدلر و رارقهنس هب  

 كبهولوف قوس رف دصقع لصا

 ندنفیدلوا gly ل وب هناتسدنهیک یدصقم

bolt Wy ey Glكج ہدیک هقرش  
 oy زج دبش مان اقلام كاينبج دنه هساا رول وا

 :یداروی دا نیم یفجهلوا لصاو هنس

Coleyوا وف وملاسن ود ید هدنسانا  

 نالبدیا aap بونلق نییعتو oval نادورف
 نادوبقهلیماع یزوقط ندهدیفع ردق نوا
 زکلاب Soa yy acl یتراظن كلا یعوم
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 هدہنلا galas 98 Cle caw y ol یر

 یدلفار

 e د هم نس ۱ 8۰۳ ۵۱ رف تره و

 الوا ,alter هل لردیا تکرح ندنو 5

 هرکص ندقدارغوا هن راهطا نور لیثب

 ندار وا ویدُشاس هنلح اس 6 نو !اردبس »

 !de gat بولیجا یرغوط abe رع

 هج رد حوا ندا ون_سا طخ aS یحنوا

 رو ا اوج ضرم ردق
 ۰ ی Alii فذک ییسهطا«امو

 OS دادناتقرافمندهروک ذم "هربزج ۱
 هنط روفرب شهدتیاف ندیا روهظ هرکص

 یک, یکردسدلهراب یر ندرل یک هدنساتنا

 sigh تورشاش یی رال ود هدیجاقر

Janesید رو رارکت رانو هرخالاب هد  



 هک رو 3ê اتال ال ودوب ر » تولو

devs! واسد وع هلا سویسو +52 pak 

mod E tabs LL, "زهر هلا هدشم یکی BS) 

 تواز وآ یرعوط ۵+ سان واح لحاس

 وا یورپ وب رف  DASروم  pthو

 : وا  oleهد  sheقرەغالوط ت زم ر

 ند ه_یعیط  eeهل رادن و ج ی راد-قم

 ندک دابا  REبودا تدوع ۱9۵۰۶

SS GF Kew نوا كنار زح یسهنس 

pele وش نالیدا ارجا هاناعفد 

 یالوط ندو طع تایقفوم یک هدنعاتنا

wes A یلارف ایناپما gama .واشر 



Gyan : 
 توعد هنایایسا رارکت یمیلا یموم حابس

 تحایص قرلوا هنا یدنک ردا

 هداب وب gm ۰ یدسایا فیلکت یتسلیا

 Che yey قبرمآ رادعو و JSF نالیدبا
 ندنکیدایا باج یی Jaw gy تفدرظن

gudie ۵سوپ تو هدنااد  

awlبواک  Atر قرهلوا ةد  

 .یدلدبا مايفهنکرادن نوجما UES هددج

 ینحایس وب كسوپسو هکراو ردق وش
 هیارو . رداکد git یکیدعابودا ارجا

 شفا رد چ انس تروص ردق
 یراکدشا ارجا هجوربا ككراحایس زمبدلوا
 هسا لکد مولعم لصف ty لراتحابع

 pole یکهفدو تد كسوپسو قب رها
 . dtl فداصت هنهمزال تامولع» هدنقح
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 ند هڪ راب رابا ضعب ۱ KIL ۰ ردهدکمام

 و. و قد ما هرز وا یکیدلدبا لالدتا

 ازوفالود ناژ هدنسادتا سهن س ۷

 اهد تحایسر GAR هددجر ly هل

 لصاو هنن زفروک ey راد» كرءدا ارجا

gral glهداب ز لا هنظوب ۰ رویلیشالک |  

 ۱5۰۸ هدوا هسداراویشر نر و تب ون

 هباز وفالودناژ يفر هليا سوی و هدنسهنس

 poacher oil ندنرلهدخ وش ندا قبس

 لبا Jt هدای ز كب os glial صیصخت
 یکناو a ادعام ندن وب . ردي رال دا فیطات

 كر هر نالوا Ge pat ays رګ هلاذ

 روما هصاذناب Spay و یرایلفمث كا
 هن رایدنک Fo یبئرئو plat كنه رح

 ۰ يدا شاو



6۲۹۸۵ 

Be"نالیرو هنسیدنک سوپ و  
geق وج كى ندرلهدعا سم نالی دا «ند 33 اش  

 یلدا وا راج ود + goad هدافتءا نامژ

 یسهاع ۱۵۱۲ بویمهلیر وقندکل هتسخ ر

 هو pee Sol aH كطا#

alرش  Pa vaseیقیدا وا  wkتافو  

Ca pce ۱ 

 بج ومو تقد رظذ بلاح = هداروب

 كج abl نایمرد هرزواقلوا ف أت

 هرکصندنناف و Mpls ge cle یژنال وا

OT 
 ندرظن ’aba و هک رد تالاف ۔یعید لو شا وا

 بمولوف فوتسب رف هسارولوا قج اب
  یررع رخاوا Gage y قد ما هلا

 : نم هل روک قرف J لو هدن-سه زا



ae ee oo ee 
- aa > 

444 

  plسوی-و قد  E e ۱۵۰۵ااا

۹ 0 

 نییه1وضرع الاب هجور Jal حوزت هد
 هده_هسیا شا eee یامدح ناف

 تاورط ر ook ز كب ot £ {ol وا

oarsبولاق  Sleتاأفو هدنڪا رقد هن  

eeتولوق فرت را  iid 
 و سوو bi ۰ Gal شمال كوا

 au et gale sale جد هدنهح

 ۰ یدم هلی روق ندنرورط

alia ینجوجر EP d+ ses 
 .ردشماط  Gobyبرقت  gealسح

  Fitنامژ  sae! aSهداعلا ق وف تأ

 وب یرلب ونکم ضعبو یتفاروا نالوا یس

 برادری  كناوتن  BFهبیسویس و ناژ

 قو زا هجرنامزوا هدو هکیدنار



> 
 ۰ رددودعم ندنو رګ a راسا

 هدنقح یرلتحایس كسوپسو قاما
 رت هسیا راو ,GH هدرا جردن
 یتاحردنم رڪ كراب وکم یکیدایا

 یدهدةحیرایشن حرا كرانو رکو

 سوپسو ۰ ردراو رافالتخا لوب كوب
 (Bl شمزاب هدنقح cole 7 وا

 او-سنارف رە« نارول یتیبوستکم كلبا

 ۱۵۰۳ بوت کمو هکر ددم ردن وکه یګ دهود

 wi gh همتا تونل وا هجرت هدنس لس

 ۱ + delat pti هدلاح

AT وا an ید ب وٽ کم Al 

 ره د:ة> تح ايس  albواعم  ghبول وا عماح

 هرخالاب یدو  poll 9هجرت هدد

ds كع وسو .ردشادیا عبط لر هلیدیا 



 تم
 یرب وتکم ددعتهشا زاب هدنعحی راتحایس و

 ردوا هجزر یرره رانو هده یا راو
Jamندنرقدلوا یثر تفد نایاش 2  

 یاطعا a یدازوا نوزوا یاو هران ون

 ۰ زبءءروک موزا هنامولعم
Ce geesهدننایم یرلبوتکم عونو  

 ندرلنالوا شعا ole یتفد رظن هجورآ

 4, شلزاب قرهلوا هطوبناپسا هنبهدیرب
 توپل هنفالتخا لصا كنو Soa وتکم
 تروص نالواشادا Hal srs و

 یراضعب ندراخروم ۰ ردیهدافا "هویمو

 هدیرل-ضعب و هنلا رف ام ایا hb ونکموب

 یفیدلوا شلزا ااو

 .رار ود راوردف هیاعداهدیایو بودنانایمرد



oF 
 یشانندنک ازت كن fam ندا ةلا نالوا
 ین pad و لا: دهد راب وت« عون ر کید

 هذ روک ذم بوت کم بودا نایمرد

 ىەلوا شازاب اباطخ هنس 4 ودتهرروا

Sonamراروب دناماود هدګو ریرکف . 

  (Slats gb gle gay alروا 2

ses (43روهظ  unt!یراصءب هددسا  

 ?er .یدیا شمامةلیدیا هد-]ا 4-تبلصت

 ما ندنافو Che gee gy یجاق ر نهفاروا

 Ob Jal ابیلاتا هرکص هنس زویچوا

 ay eee] are" ا بول وب هدن رب

 زا یرلاوا هنخاس هدالرلن و

 + ردهدکایا اهدا نهژاه نهراو خروم

 هدردجر هدنسدهدقم لزمن وب

 هد بو لرو BY كيمولوف فوتي رق

: ee 



> 9 : 
Gul2“ شاریو یھ كسوپ-و s 

 ail قلت هرزوا قلوا یار زسقح ر لوس

 وارد Lendl goahy + كدیا شمزاب یتکیدل
 . هددسا راو fiat نایمرد تاعلاطم ولرد

 بلاح هدايز لا ab هدنناپم تاعلاطیکوب
 لوژنانلوب ندنیحایمو فلو«ننالواتفد

Lsزق  E۱  

 هدیدج ز هروک هنس هعلاطم كلا ى ا

Girlكسوب-و  elكنهدطف توبلر و  
 « ناژ ناتسور » یک هدننفرط بونچ

 هدکادادتما tla ندنتهج لاش كنم من

 هک ردشلز و ee تالابح "بسا 7 نوا

 اذ یمذیلطا lal“ راوجوآ اکا و

 شرور Gh « قیرما » یربدهنوا
Su jaa!هلا بمول وذ ف وتا  



۰ 
 am Aly se ممد دج ره رکص ند ناد اک

Syakl, dod.شالا فداصت -  OY gl 

 بوروگ Soleil هروک ذملابج ی دراح ای«
 نوسنلآ رادسق» قوچرب كب هدرلغاطوب

 . لیذیا شهروک ینفیدنلوب یران دعم
ala plییبم هیس  « al > 

 هدنقحیمبدل وا شمال ربو مان رب هقشب بولند

 J fig هده سیا راو تایا ور قوچكياهد
 FU هداروزب ۰ ردیرام ندنیمها ییسهفاک

 فيد وا یماطخر كاسوبهو قدما

 ندراخروهارز زروینتیا Ast نایمرد

 كلبا نامه كسوپسو یراضمب 02 5
 wat یقحكبولوف هدنماساییحاس

 هکر دهد ? ہد: امدا Fe رو یدپا



ee 
Mas Sy تاحاضبا Tok yy de yy! 
  4یماسا یلصا هد كنا عل  gia glوکی  foردشم ۰

 ¢ سازامسالود dark ھي

 تروصبولیدیادادعتیرلع"اردقهیاروب

 تامولعم قوج زآ ید هدنقح یرلثحایس

 هليا بءو اوف فوتسبرق نالوا شارو
 .ال ود ناژ ءادهژ واو یرلهودحم و یراردارب
 تام glen sl هده رع نود ازوف
 Fam lw رار هلقلوا ندرلهدآ یحاص

 بفانم » هلتهج یرلفدلوا یلقارم ًادج
oleبولا هلق هداتلا یسولرمت «  

 یر وش aS gf هرزوا GEN لاکا

pale,هد  Jad gaیرورمطموزل هدنزبعت كس  



۳ eo} 
 كنس دک هلت هج (gird واند ورڪ رده

 ردو !wate 297. lad و لاخدا هن امم نیحایس

 ی را ا هلا تسال
 هاحایس جد هسلوا Sh gler هج هب رک

 ندیرغوتط هرشب حول هندناسذا مل اع ge و

 aid روا dba pe كعا Cute هی رعوط

egشەردلا هزوک یرلقل راک "دف مو ره و  

polyهداروب ندننآ ارجا نوجما :یفیدلوا  
otند-:ةيدلوا بسانم هد كماعا  

 یاطعا GI هجور جد هدنقح هيلا یوم

al glaزروبدیا ترشاہم  : 

Lai ohسازاق الود  SVSهدنسهنس۱  

rye lllکو .ردشانادلوت هدنرېش  

 ۰ ردهدکلرب و F2 یمان « ومولوتراپ »

1 7 

Pp uv 

ie on 

 ردقرلنو سازاقمالودیلهابءهدهسیا زاو



RN 
  WS asadر ندرلاباءاف  dsرد واسم ۰

 اب  Aulaیر ندنراردب وب 5938

 هد مات ; paleلب وسیلارف ل داف توا وا

 , peeراګ هدنک وا  Jj 4طیص ی رهش و

  fallهدننایم رارواکنج یجدزوزاق نامز
 ےہ: اے ص ا نط و هرکص نده را ۰ شعا

 نوت هدروک ده روش تویعا تدو

 ناو | نالواندشدافحا كز وزاق . ردذلبا

 هک -سا زاق«ال ود ( e'sكسازاق ال ود

  osرف لوس راد ( CB grewرار هلا بم ولو

  pod Jain VEAP SLAYتحایع هد دج

ole یدک e ص ت م J? ردغلیا 

 ? abتور و تیام هند هنفو  ۱٤۹۸هنس

  ob Se yl orcaجد سازاةءالود یله

AT وا كفوتسب رف هدلاح gral gl هدناب 



 هاو
 ld راب هدانا و کی دليا كارتشا هنتحابس

 ۰ geil هدنشاب ټرد BK زونه
 یکدعفد یجندرد ك-:هولوق یلهن اب

galeراز دک ید هدنمانا  

 هد « غنمود-نس» دما ۰ ۲ قرهنلوپ

 دنده هرکس تیم ید
 4 راب کیدل وا لخاد هنفنصنابه ر نکیا

 ندا ole A یلوبق یتابهر تنی
 یفیدلواندعباقو نالیدا فداصت یرهلوا

dorممروب  oly ablنطنطم  yalهد  

 ۰ یدلدیا ا رجا

 هک جوف جوف ندزیکنروبو اینا
Vly peckرارواکنچ و رلحایس  

allyینیراجلق هدا وروا  Sel 
 ۳ piel, Valo ییالوط ندنراکدمهدیا

N 



۰ 
giesوت ناسا و ب  jalددد 2  

 aj داح هلا par و G deb abla رک |

seyهدهب  chرایدیا روپدسیک ه ورلبا . 
 نالواشمالشاب هکلوک ود قح ریفب هنشیا

 ندنراقدل وا zee هدایزكى یهورک نابهر

soثكمامر و نادم هنعوف و هل رالاح  

 هبیرعوبط ندب Ssh یرلپشحو و

 هژبس وز را كلبا تربع هدراهجرد J وص

 هخام ود نس ندایاءسا هد: كس ۱ ۰

 ر ويسير لکشنم ندنرلبهار نگینمود
  aeیدیا شک ۰

  ee ap aeوا  boaنالوا

 یرا هس> و هد یم علا طم  alinثكعا



Pike teeters Ay pe ۹ 

ge ee a 
J 

Alb,راکداک لر بهار  Gنمروک رروک  
wool 3 whو  yanدل  cold).هرن و هد  

Salرارئویسی« یتحو یدلیا  Ahرار  
 axle اماراغ وز » كل رهلک هسهطا اب وک

galt iS”هدار وا ۰ یداما هد- رد  

 ral an | هل. راک lus و تربع هال وا

 bpm و را هعو د قوح ك رخ توت

Usa y=۰ 5 یدراب روو  

 یرلیشح و كنهورک نابهر وب-شا

aleین را  litleیسب رص هعفوو  

 ایام ها دوو د جاق نو Osa وا ورم

 رب و. re هد Jas! coll تیاکش ه تم وح

 هان كن ~jiza ییارف اتیامما هدیرا

4 



o> 
 ندنفید- Jy ,دکلنا aes ob 3 و

 .aad, a ندنراتاکم و كرالویای ها

 Ke كرات اک و Er یداوالصاح

ib Bee cr:یر  SISبت ارز  
 GH goles قد هی هاچ اد

 عو ره Shy (ya wd وا pes نییعل

 یواح یه وا یسلدبا shale قوق

 یتفیدل واترابع od ًاساصاهدكفوقح و و

 ۱5۱۳۱۵۱۲ و۱۵۱۱ ord glo وا نیم

state ot Jaeصا  Jalلاس را هد دجرب  

 LI Ep .رزوا كنو «یدادیا

 les تافرت fil, ee تصادف

 افرح au Bol junk روک ذم بوت را

cS > gobiوک روصقف الصا  Ble fo 

pode ; 



tak J 

Amyهد وش راقهرابشحو بوبعا هاج 6  
 wile نامز الصا orale یرلومایصا

Salliندنغیدلوا  ands yكيندرایشح و  

 . هدا موجش هننرزوا رویای كنعوچ
 و یرلیلرب هن رزوا یسلاربخ ینیراکج
 ۲ شاخ هری زاو ها لاح جو ندوزرا

galهداب وب ۰  seatهيرا هدایز لا  

abl obراو  arealهدوا  galو-قیاب  

 . Pe هساصت Ky هک یدیا یشحو ر هدناب

 هد یس هب رت بوریدتا لوو یفلنایتس
 هلا رايشحو Sal لاکا رده هي هجر در

A testلوصح الا اما هینعهرآ  
 كنوقنابردآ ارز ۰ یدیاردا مادتسا نوا

 ۰ GAN 5( ویذ وفن ر هدابزك هدندزت Loum و

 نبی



۰۳۱۳۵ 
 pad و یمانات SOL سازاقسعال

amlریلر هدنراوج  ablهدننایم راییتچا  

 بولاق [aE تريغ هنلوصح فالتا
lesقازوا كن  Oyو ید هد-ءقاوم  

 ایسا یسلوا هدقعشاج هللو صح كفالتا
 كعد كا تکرح وشراق هنعفانم كرالوب
 ۰ رایدالشاب هناناکش رارکت رانو (Gata وا

 ai این ابسا SNL سازاة ال as رز وا تان وب

 ashes هقشب ندکعا لاح شرع كربیک
 ast رغوط هدن_ههنس ۵ بوج هلو

allelلارفو یدلک  atlasلددجرب  
 .وماپمآ هدهسص fehl ضر یلاوعا

IAنوتبسب یریشح و  Aas) 
ot XSهلیفارطا هدیتیرافدبال وا  am 

 یرلنمضح لارف هنرزوا كنو + یدلیا



  ۳۱ oeتن سی 8
 j اهدتاقر یییذوفو تردق كسازا ال

 نالوا شفلث رایت هطوا بودیا عیسوت
 تامر. هدهحرد هل goa. Bol را همان ما

 یکوب رار هل لوا نوذأم هلیماع هکعا

 لاک فنا ردق هرذ ندهناراک نانا تاکرح

 توذیا راتطخا ًادیدشو (LS یتسمالدا

 ۱۳۳ بوو
 ۰ یدلدبا اطعا

 هلهج وو یذوفنو مدح سا زا.
ob,شادیا عیسوت هد  gists!هدلاح  

 !ed det یدتا ترشابمهشیا لر هاکدیدج ر

 لارف هدنة ۱ ینه رک ص هنس ر 1

 ازاقسال قلهراوب .یدلیا تافو دناندرف

 گر هردقوخ .یدل وا لازا ید وفك

LLنکلراتش » ناسنا وب یلارفیکی » 



 و
odd yوای ردآ لا د راق هل زن هز لات د راق  

ost! jaeهيلا یوم ندت راکدلبا هاج  

ale etنحو اا دوقن  die shهدنن ام  

 « یسیموع Ble Sp sey“ » هکیدیا

 لا را ke yp = godly gels و تفص

 . یدل ددا

 هدنروصوت هدتدم ر سا زاقس ال

 هده-سیا یدلیا ماود هده.فظو یا ا
Aradنون« یالوط ند اکرح وب  

 Sheds هنس اڑا اع Chad yas رنایلوا

 سازاة سال هد رزوا كو ۰ ریدر و
 تدوع هبانارما رارکت هدنسهس ۷

 - یدلبا

 هدنملع سازاةسال هکیدیا هداناو

 ala رها Al یعوم یراضعب ندرانانلوب



۳۱29 
 یارسا قجهنالهفاب ندنسهعطق اشرف |

at 5نوجا یلاسرا  aia Ke Whol 

 . راب دالشاب هرشت cass وا yey هدفیلک رب

 la Al یمهعلاطم لصا كهازاقمال یتح

 كنراح 355 تعارز رک كن ربلر
 ندفد) وا ند pel Ngbacaly gH یسیفرت

 یمارجا Baal د_ ہصاقم یکو ادعام

 عناوم عو ره نامز ره odin و_صح

as\l_a\ ED erry,هعذام رر ردنا مایق  

 یرغوط ao bles ty ott ندنراقد-وآ
 یلئوف كجهلدنا بلج Gale at رهروم

 هد cai وا ds ماددا یرلی ز رودعو

 ندرل.حروم ۰ pal هدکلنا ناسمهرد

 gl gh زس اسا كتاب مش Sy یراضعب

 نایت ییهعااطم و کت وکح ااا ید



1V 
Sydروک ذم دصقم یش ندنکیدروک  

 هل رار جات | سسا نوڪ ا یارخا هلعفندء و5

 srl gl شراوردف هندقع Jabal وام

 GP gb الصا هدكنوب هدرا هسا روي زاب
goalارب ز ۰ ردندناققحس  PEAY 

 اسا لوا ندننارود راز وس یک و هدنهلع

Myرفآ ًادیلقت یریلزیکتروب ید  Cites 
 یرلیشح ویر اق دال هفاب هد راوج یلحاسهنک

 ahs هداروا بوروتوک هاش مآ

 لوا ندنسهنصس ۱۵۱۷ یتحو شمال شان

 نادیم هوعایخ af litt ارسا هداش يما

 ۰ ریدیا شرب و

 ?FIN FE یهدایناپما سا زاقمال
 SS راشح و ندنفدل وا ش “اا wile یهجوت

ttleكن ر هددازبلا یتتهج  ob}هب و ربا  



۳۱9۶ 

 ندنباهر هدص وصخو هدهسیا یدراو
joan!د .یشراق هش  > ASرو.بحم  

 هد تبقفوسم مدع تا ارحا ند ددل وا

 یقلارا رب یتح ۰ Gal ash هکمروک

 ۵.9 رط (bas ze sts 9? وعهد لا رم. |

 هدرلانا وب هکراو وش ۰ Gehl باح

 Site و هن هليا یسوړق-ےد شاب ya راد

 زار et NN GV gb ند: هلم یس اج

psش ادا روهظ قانع  gal۰  

 یکیدلک رارکت allel سازاقمال

 یر وزرا كند par لارو نامز
 els | رقع odin ds رد ینورو* as رزوا

 هدن-بلحم « زهتروفهد < نالوا شا
al go! lapناب راد  alleنکیاردا  

 سلحم نوت قداقح (gis شانا درمم



۳۱۹9۷ 
 aries) ۰ gal pal ped nm ییا تعا

 ردا ناش و دو داما هد لوب
 یدک یان مما ا هح ون لتا رارکت

(ey ogeeدند  aayبوالوب 099%  

 اوخ ريخ تاکرحود,#* تآارجا قوچكب
bib» gay soleسازاقسمال  gales 

 د) وا مدار ردبا وزرا یتماقا ایداقم هدرر

Qala ۱ود نس هاکیدهعف دود  CRAوو  a4 

 هدر ره ,Sea aby Vib هبال

 yon دی \5 (oan lias st وب ایسآ هلبا Jaco و

 + bal ya تریغهدنابانم

 كج هلدیا قیفدن یلاوحا كسازاقال

 هرس رالوتایماهددیدج y هسیا رول وا

 تحارر قوچزاو هنب fe .دیا سیمأت
eticلا هرب رالی هبا ثب  ool}تەدخ  



 و
 هدن-هورجا راقلراک ادف و-اردره و ندا

ILمدار ناشیلاح نوعا یمارجاهلدصقم و  

 هروایروک ینددلوایمیدنک هدوا هسیاراو

 هرزوا یکیدلدیا lr sag ده وآ هکوبلاح
 تاکرح نالوا ندرظن هطقنو كمازاقمال
 یناتسر تعف اه ماطر رکیدیمهنا راکتیناسنا
 ATT BU y هدنهیلع ندنکیدردنجوک

 یتسیدنک هک رد یشاندنو .یدبا رویلوا
 (fia تیاکش هننهوکح اینا رارکت

 شهرونو-ک هب ahh یتایاکشو قلارارب
 هدنمهنبص ۱۵۳۲ سازاقسال ندنرلفدلوا

 تهجرهزا كرابشحو كر هلک هایناپما هن

 قلیبابهره هدابو (ogy نایاشهب هباج

 ese gy gh وریکالصا ندنسا رجا سیا مزال
  | saadیدل وا روح هةم الک ;



{rN} ee 

 وعهد س ویقسد همت هنس ۱۳۹ و مه

 زءراولآ  ablو %2 بواک هناقیسکم رار

  1عندا  Sylرح  >| Lsنامز ہد: ما

Pre ۰ bore دتگمالنا ui 

ue” جد oli. ام سازاقسال هکر دم ر rs 

 قالکشم و ۰ یدلبا یداصت او

sells نوک اراقب یر ندرتندیا عانا 
 هعفدو سا زاقعال ۰ یداویرد ور نالوا

My یصج وا LL هبیرغوط ندیرغو-ط 
NS ORK at asl قعازف یس هاج 

: ber) کو هلا ی وم ۰ یدلک ab وروا 

  Sshكن رز وزرا نالواهاهاوخیخو هنا

 تبقفوملئان نامز رههدنص وصخ یمارجا

 وا  ailجد هعفدو ند  pom bbكن



 _ ةعفادم Sty Cyl یسهاج

 ۱ ردفهراهجردلوص نوا یرافوةح

 هرک-ص ندفدلا dey gar هلشیلاح

 ۱ یدلیا تدوع هب اقسکم

 ,J اقروا نامز یکیذاک هباقیسکم

 یهدیبویجد كنازودنامود وینوتآ نانلو

 قزهلراقیج ع:ندءوف كاعلاطمو وزرا

 Ch هدنصوصخ یماشا هللروص نسح

 اهدا شح Gh روک قفاوم هدایز

 WEA ST هکراو ردقو-ش ۰ ئدنوس
 مر .ais ودازاولا وردە نالوا یسیلاو

 كجه بم هدا شور ییروزرا كساز
 هک ی دنلوب هک رج وراوطا Land هدنروص

 هددیناتج رب ,سازاقبعال" هنرزوا كنون
 هعفدو و GAS هایاپسا بويه هروطوا



OCS = 
 A یدوم بونلو هدناارحا یک هن هداشيمآ

 هل و مدزا درد هنس هوش تو کج ©
 نوچ نیبعت ینفیدلوا GE Ge یتامدخ,
 و تاسازافسال < call ر ر عا

+ goat? هدایز كب i) 

Si) رفت دانا Adie gp 
 ٩  steed bolکفر هدسک ره

MNP هصاذناب ېک یکیدلیا aly صوصخ 
 ندنکیدلبابلج ییتفدرظن یجدكنک لراش

 یفلسو وقر شابوقسوک هسازاقسال
led وم كس و وق سراب ايش هد هسا یدلر و 

 لح ر تفد نایاش هدایزاهد یمن ندندیمگا

ge هاروا كسازاقسال هرخالاب coal 

  lelتدمرب ۰یدربدتا  Sept ysهدروک
 ندقدنلوب  ooیسهدر قاسو وقسد شاب



۰ TE 
 سازاق-عال نوعا زارحا  Shهود

 راز هدنسهنس ۱۵46 هرزوا قوا

 یدلک هانایا ۰
 رانا جد هعفدون هدایایما سازاقال

 هل راشخا4 هنس نددنس « یدلنا سن هددعتم

  oyراحود  Gasد هدلاح یعیدلوا

 هن  call Greقرهیغارب  PITید

 ندهعذادم  galeیرلشح و لا وز نالو

 ندراشخایرلقل راک ادفولرد ره نوڪ ا هيا ج

 = هدنن و ر  a9یدبا +

 زاق-ال ! Aonنشان ید هعندو

 ماطر  focalكرهروک  SVتیقفوم

 ! stedشات ( ea Feو
 نالوا نوا  ps stoleزگ ردنا

 وا  6 plaeرانایم ہکچ ییسیدنک  Keبودا 7



E 
 تاکرح هل وکض عب هب هق رآ نده آرا رکت هدیابوب

sat) y orem peهداناو ۰ رلبدالاب  ds 

 رار !dai وب هدیادا:_هتا a\b 7 هد: مع

 هدنص وصح یر هاج دل jim و هصادا

 ۱ تلاح ی وا شک هب ورا هدرا هج رد و

bis!ندلاوحا  cal glتح كراو و  

 تابا an را رایج Gall دوش و <

 ندناکرح قحهءمهشدفاب هعازاقم ال col رو

oS jl.وا  gnaنامزیراک دابا نامه رد  

 «یدنال شاب هکلدنا همش هن ندرازوعسو

 ule های ابا سا زاقمال دن رز وا كن وب

gualب  « gle lveلک شن هلیماب »  

 یسهک اج هدیر <a تعج نالوا شا

 ۰ یدلدبا ارجا



0 
 skeet هک او all یموم بهار

 . ۰ یدلیا هعفادم ی دسندنک ردنا هب بت

ota)یمیدا وا ش نه زاب  Dفیلکت زوتوا  ». 

 هل رز iLdy dig de یدن 3 هدنرا Ji اونو

  ods jackin dalleدلو ترا .

  ceحرش هد  Salكن ریشح و دیدجرب
 هداب ز ك هدنص وصح و ییسهیاج 3

  ouslyیدردتا ملست 9

39-45 Buy (هدیآ- صا روا صع an 

 شعایشن هدنس دنس ۲ هديا را

 یغبدل وا  Jتاعلاطم یکیدتا درب هد را

 هلا  Shayنا نت یم وز یمهیاج

 هدنروصر یک یبوع  feیدربذتا

 یا و : aیک: ۰۱ نا -هسفط  a, sabهدنروصوت رد

  oteندک دابا سن رارا قوچ كب

۲ ۳ 



0 SAE eee 

Grr} 
ob good yale هدنسهنس ۱۵2 0 رکص 

 یدلیا .
 یر هلدباهیاج لرلیشخ و كسا زاقس ال

 فداصت هنالکشم مظع هدرا هجرد هن نوا

 ندهوخلدصقم و SIA یوم ؛یکیدلبا

 مزال قایابهنره oth و و یسهمقیچ هلەف

 نوجا یمارجا te pe كناحا ه سیا

 dads ترد نوا ple er Ab! Ls رګ

 . رول وا لالدتسا ندنسلنا روم





ee TS es Feدور ۳ ۵ | %4 ۳۳ يا 9۳  
ee3 ۰ یک  a ak 

ve دف acs 
a ۱ ف 

e* — 

 هد ده gy last ما ام هن داش رمآ

ge"گیرم  sdvla, tl JL'y, 

 قفز :gees یررح ۱

 دلج یکیا

 لیتمخر كتسليلج تراقن فرامم ا
 هرکه دکدلدیا جرد هنسههزغ تقیقح ناتجرت

 یدنل وا عبط rr هدنلکش تاتک

SSبست  

bes ee 

۱۳۹۰ 



 ISG} ونج یاش صا

 Cos یی دد (
 لوس س وني س لاراق س Use ناسنو

 ازایول ودایسراه — "ناللحام

 Cis al هرکص ندبه ول وثفوتسبرف

 ا یا مت ملت طاقت
 NZ AS ندنوک راتاو هد هدد هتم

os ba!ید هدلاح  ‘abd yلاز ریسج  

 هیایسآ بولوا هعطقر ach Jal زونه
boyهچرابرب  gels!چ زوده  

 لدیدجر الاح ۰ یدیاشمامهالک | هکر

 نالی رو BE « یاناق هرانامزوا یعمفرب



a 

qr > 
 Atal هد ىع” کدو یهو ~ نح

 daw 4 اقالام 1 یکم دن is pe بودنج

 هدگلدیا داقتعا grat sl یمهرزح

diy ۰ ba!ا طخ ر لود رد 4  

 یک یغید-# و CLI) Gas وا
 eae هد:سهرا یر هعطق امعا هلا Adm ر

 ردو he oa! oe یفیدنلو طرح رګ ر

 ۰ Sa رویمها و ید رد وشود نی رد

 ی pina ندا وفا .a> AL 5 وا a‘ ها و

 نالوا !ia 3 هرخ الاب Suse رب

 Sy Soy هدفرط هلوا ندنلحام برغ

SHعساو ههبا كنو هد رزوا یرلهروک  

 هنشدا كنهطاوب و هنغیدل وا یسهطا ایوناژ

Doابا هلا زکدرب ردو حج "رف نوا  



 6 و
 لصاح Sols هنغیدنلو زرفم ندنسهعطق

 ۰ ردراشطا
 زونه dase y هکرویلپ روک هنشیا
placوا هعطفرب  gilردشمام هلبشالک |  . 

 هدال Jilly شالا تحابس هرکصندبول و

 ial لرەدىك یرغوط هب رغ یس هفاک

 هدکعا مکح a راقدراو هنس داع طاقت

 ناسلبا تک رح هلا هعلاطم و ندن peal وا

 یب را هرز oe كن ەر اس نیحایمس

 pdb روک هدنجراخ موزلكعا رک ذ

 « نوڙي 54h ناسلو د

 راز هلتح اس یارجا هدد رب

 هل اف رط وا كل رهدنا فک duals ee ده

opily alsلیهست یتسلدا  dist 



۰۰ 
 54 نانو easy Gopal ټکر ح

gal geهدو ! توا ۰  Glassقلو  

 قد رط وا هده-سلاشلیا تک رح نوا

 + ردشلوا preted اللجام نیک كن رڪ

 كابا هبموا 9809 وتس 20 وزب ناسذ و

 ج وا نالوا ش عا تکو واسف یتحایس

 ج Soa py“ بول وا یرب ندراردارب
 Sty Bl نوزنپ وزود آ ن رام
 نر ody ۰ Sal شمزاب هوا

 ۰ یدبا یک ذو ناقشیلاچ هدایزكيک
odie die ۱۹۵۹۹ هتحاسكلبا Gli, 

 ناناقو « ال وا بودا ترشابم « 4-2

 هن-یمرا ۰ ردشانا فشک یس هرزج

a رز وایسفرمشلحاس lin ونج sla rl 

 ضمب  sat b13ترام ہرکص ندک دابا فشک ی



6 $ 
 ]ره alge ما طخ یرفوط هندمادتا

onور نت وک وا 3  sesید) وا لصا . 

 توةبج یرغوط هلام رارکت هدعب

 « درو لهددنارع س وبر د كا لیزر

borوبلا هک ی داليا ف شک یدص م  od -bai ye 

eyes ly bore Sbهدر  ole pel 

 ۱ ۰ ردراو
 هرزوا تماقتساو هن نوزپ ناساو

Jol.یکیدایا تکرح كرهدیا بیقعآ  

 لروص SS وكناوه رک قلارار نامز

 ۱ 25a هلحا س هدافتسالاب ندنان وکس

 تودیا تکرح دن ه رکص نداق تدمر

 Sale شینک هدا ز ندّهرفزوت وا یصام

ontیدایا فشک رمر  chy,رس  teهل  

 Sig? FIG) yoo نالوا هدک الا نابرچ



۷ 
veeلردنا هغازوا ردة حرف قرف  

 ۰ یدروک dam یفیدشبراق هداروا
 ےظع رهنوب یکیدتا aes كنا بن و

 نارو ر رر یک
 ناسنو . Gal هدکار و F2 sl یر
 رام ود .LiL » هروك ذم رهذ نوزنب

 4 را وردف و .یداشهر و gle قلود
agزار هرکص ندنه- ک روک  las 

abyهرهنر رکید یکیدلیا فشک هدفرط  
 « bop نوزنپ » Sid رب و یما یدک

 BV « یوعنارف Ob »4 کیدا نش هلن و

 orion) Lb jy abl هعطق نالوا هدکار و

 0 ee کیدلدیا J 58 قرهل وا یعىبط دودحرب

 ob هلا اتو الا د قز تارا

 .ردهدکادب



2 
 ناکعا هدایلیزر رال و اسا هرکصتدمرب

 هرهو ,iY « اراب » نامز یراکدلبا

 شر ویتما syed «4 OY yl راوج

 ۰ رایدیا
 یک هدنلحا ایل زهر نوزتبنا-سذ و

BLSو دارو دع  
yanیداب | فشک دہ مقا . voك:  

debsندنتحایس یک هدنلحاس هروک ذم  

lintردف یارب  pateلاراق زهرا ولآ  

 ید حایص یزکترو DP ر هدامای

 هدگحابس یکیا ره هددسا شک ال وط

Sayهلقلوا مهم  Fl lyتحایس  

 ندشدلوا نامزرب هدایز cb هدنسهرا

 bunt هذ رش كن و زد ناسنو ol ر

 ر



 ی
 ‘ لاراق زهراولا 92

 كنسهعطقزنکترو لاراقزهراولاو رد

 فص Spas یش! نوا هدنرهش دنوم لب
 عا ۰ ایا دلوت ءرکص ند ربخا

gisیکه نالوا بودا راما هدنروص هن  
 هده سرا لکدمولعم gist y هدرلتحايس ماه

 یکم دايم نوبرح یرغ وط دنس هنس ۰

 JS زکترو بوترآ هرندر كل رهش

 قرهلوا SU ape gy وب كن تاله وناما

dabتاذرب ردتقم یک زاید  atربارب  
 ۰ یدنا شلها روما هتحایس

 بولیدیا فشک J sia رانامزوا

 . زیکترو هرزواقعالوطندب ونجیاش رفا

 شال شاب KE بودیک هناتسدنه راپل



$( 
 ندرغوطزهراولا هءفدو ندنرلةدلوا

 لاسرا deine pie a انوکلاق هبیرغوط
 نوجا ه رفس تایهو ۰ Gal هدکلدا

  ندنفیدلوا plates یک وب یکیانوا
 GS یحزوقط كنرام یس هن بم ۰

 Ss lie ندنلحاس GE yy هیلی رم

۱ © gal. 

 ن وا كيك هات دنه كالا راق زهرا ولآ

Jil هرکصتدمرب lh gail تکرح 
eee یرغوط هدیدج ر لردا تماقنما 

 زیکت رو < Xهج ورآهنسیدنک ندنفرط یم

 له  olمکح یتفیدلوا شلر و هیفخ

 هطا نور لی لاراق ۰ ردهدکم ردتا -

  Teهدوح ومنافس هرکص ندک داکه نکو ا

ach روف یزفروک AS Athy geley هشاط 



19 
 DS ندقیجا هبا ندقمارغوا هنر
 برع : بور و <a ییغج هل وا تمام

 :یدر و لو ofS یرفوط 4 ییونج

 نو وبا JONI Sy راکزور رک

 a—abs < هرکص تدمر رلک Os feat وا

 لا راق زهرا ولا ۰ Lal! Ca lai 4 هل وه

OAs! Gosندطیح رګ ریازجیی هعطقوب  
bsنظ  gol!لحاس هدهتسدا  aay 

diy ok fea kt ioeهر زح ر  

 ییکج داکم زال یس وا هعظع عطف ر تو وا

 ینوک SE یمرکب كنا۔ینو یدالک |
db olیعاط  olنالوا هدکلر و  

 غاط و ۰ یدایا فشک ,je کو

 ۳ J adalat لابح سهروعآ



2 €it> 
 ضرع هجرد یدنوا بولو هدنرزوا

 ردهدیونج ۰
a $9 phys « ال وا هلحاس و لارااق 

 هسلصت هرکص تدمر هد هسا یدر و ینا

 . joe el Chalاتناس » رهلئدنا -

 سد2۰ تیلص 2 هکیدلرب ویمان » زورف «

+ GIB Sb هدمانوب هکولاح ۰ ردکعد 

bb وروا یربندرصع GAM نوا 
 دصعلا: ص  giaكح اما عو ر نالو م

  oe Vb olرج انا عون وا  y Jهدهعطق

 ید ? cotكجاغا .یدلرو دن رزوا

 یرندهوا بواوا ینمرف بق یکنر

 قوچكی ندرلنوب رلحایس ندیک هیاقرف آ
 وروآ ینیراد-قمرب  alیک یرلکدرب-؟

 جاغایزمرف رادقم یلیخ ید ندنانهدنه



 ” rایا کت ۱

RIT ۶ 
 هدان وروا هراجاغاوب . یدیا رونلوا بلج
 رواد « لبزهزب » دوخابو « لیزارب »

 bia | eh uty هتتم

 ةعطف ندبا لیکشت cob قرش كابو نج

 < الیزهر 2 هرکص تدمرب هدیه

 0 . یدلرب و یمات
 زورفارهو كنابليز» ر لارباقزەراولا

 ءرکص OS Fil OF دلیا فشک ییلحاض

 رو ف SS یحندرد GK كناسدن یتعب
 dale وب GA“ والخاد هب « وروک كس بول

 ی روما کیف هلا زاید یەت راب هدناب

jaalbsیغیدنلوب  "Neكوب قرهقیج  

aca cayهک السا تع یقرهلوا  

 ۰ ىدايا نالعا یتفیدنلو شل |



cis ee 
 هداووب زهرا ولا  Obتماقاهدرح لحاس

  | abelبویغا افتک  slyهرفرط ورا
 یرفوط  fosو نامز  0 famهد

 ی دلنا یفداص) !( dewی راک دروک هدارو هد

Ply ot feb رام ia» | firm 

  pool Ls 328واو كمان ص تونلوا &

 زا  a Jar yoyلصاح فوفو نوساوآ
 ندنراقدلوا شا |  SYتاودا هلباهددعتم

  Jaceقفاوم هب ولطعو یفاقوچ كنب

  — sulندنرم نوزام | یدارفا 4. هبوب

dane gdabd jl دادستما ردو ه هب رلب ال 

  150 Sealsیسیار  "dadeناز ییسح

 راردناقشیلاچ هدایزكب بولوا .



۹ 

 تر
Ji’هد ه-عطق وب  whنوس#لا هداب ز  

 را شح و یتفیدنلو Shave شرک و

 كن راض ءب ندنا ودایرلفدل وا دکلیا لاس ا

ea?شابا لالدتما ندنرهلوا ندنداعم  

gal۱ ©  

yالشاب هکلک ید رالویایسا هب هعطق  . 
 لارباق ندنراکدنیک هب ورلپا هدنا._شک بود

 هرالویایما ار ز ۰ یدمهر وطهدیدم تدم

 هب ورلبا هدره-جرد و oblast یشراق

 هات دنه یسیدنک Gls ۰ ی دم هتسدا كيك

 هدنجراخ یعهعم Baby ندنکج ەدىك

 ge lanl gab Dated وا Se و هدنک رح 7

 - الک | یتکحهروک هلباقمرب یلقح ندنفرط

 یتموزل تفراق۰ ندلحاس هدلاح ره ندنغید
 Sn .يدليا سح



| bees = ele 
P\ > ۵ 

 یو نف old و هدننیمم الوا

 1 رات سطح لارو ندنسهعفاو تایفک

Sle gleهزیکترولاح رد نوح امر و  
 كلا كن رلدشاط ۰ یدلبالاسرا ًاهجوتم
 هد یشک fil ندنرارو-سج لاو جک

 Body) aa یم وکح زکت رو الحا س

 هرزوا قوا ادم هناشآ نغیدلوا شدا لاغشا
 02598 س اتاسهرکصندفدفا رب هداروا

 هرکصنوک جاقر ەدە اى دابا تقرا ت٠

 رکید هده-نطروف رب شهدم ندا روهظ

 ندسک تردو .یدنلهراب یدرد ندنراک

ot,زاید یلهنراب  Galo glyلربکو  
ad Ob Jy gale oh Jamieیہظعا  ede 

 ۰ یدادا

 .هراس عقاوم ددجر هعفدوب لارباق



 (oa وه قرش بونجالوا بویمارغوا هنس
 Chis رفآ بوت وط نمود ی رغ gh هقرش نو تېس

ar aیدلوالصاوهلاتسدنه هلبار , . 
Sole yشهدمتیاف هدنسانا یمهیظم  

 ثال بو روصت هلا فداصت هراهنطروف

 .یدریگ pine كوي هدنفوف
 نامز ,Gal lol هناتمدنه لاراق

 نالوا هدکغا AOL رانامزوا هدانوکلاق

 نکیا كج هش S ههدهاعهر abl نروماز

 .هلواقم oe gly ne taal روا
 ad یفد-) وا aad > ید كن همان

 By Gy هل رادجار روناناقو نشوف بودا
 هلواقم ترا Gil ge هنعفانم كاتموکح

 . یدلبا Leal, ee یرهمان

 هرکص ندندوع ندناتسدنه ِكلاراق



a> 
 ههر  Haha y Fitردق هبهجردر

ny em ۱۵۲ هدلاح رههد هسا لکد م ولعم 

 جاقر قرداثاب ردق  andsزیکترواهد

 .دل واشلیا تحامس قرهلوا هنمان یتموکح

٠ ۰ ya ghee ge 

 ندنفرط یتموکح ایاپما لدیدج رب

 فشک ( pl yesل-مح واردر هنسلوا

 ! lveیرلضعب ندنراخروم زیکترو
 | هدنسهنس ۱:۹۲ بمولوف فوتسدرف رک

+ Gob! هسلوا uals | = تک یدب دج رب 

 نفت اهح وتم هنانسد:ه الا راق ز هرا ولآ

 نکیا  gi JSًافداصت یرهربداق هرلیننق آ

 یکج هیلیا فشک یی ییونج یاشرمنوسلوا
doe! هدکلنا Oley gas و Oa least 

 هدر  Kimكالاراقبو لوا هد رک سم و



> 
 ندکدل ورلیا یرغوط هیاوتسا طخ تدمر

 اه>وتم هدیدج y كرهلود a رغ هرکص

 afr pl sl هدنصوصخ یمعا تک رح

 ۰ ردند هم لاوحا fount ذخا

 HG yg ارا تعا ندخراو هتشیا "

 hla gy كنم هعطف ایلیزهر ییهوکح

 هدام هنس ۲ ۵ بولا هک Mel تڪ

Salهنمان ناژ یصج وا لارو  Gods) 

 aah یضارا الی وف هلاح ور مه

 ی هرس الی زهرب یتموکح زی؟ترو

 نیعل یی ر ره تورا نه !F نوا

 هر ه رادا !dj. alae و uy رومام یکیدتا

 هدر ره نرو یکدا نواو هکیدال-اب

 لوا لا ۰ یدلر gel « قانادوبف <



dvd 
 "هوف كنیضارا بولیدا ترشابم هتعارز

Ow! ندهدل وا هدانز كب یسهمابا 

 تدمر ۰ یدیآ هدنب-هدوت ید هدافتسا

 تاناوبح نالی روتو-ک نداب وروآ هرکص
 ز زەر هدیرلعو  Pd Lsردا ةداةتساندن

Eاکدلبا  ib,یاس یتموکح زیکتروب  

gal۰ یدالشابدغل وا دنم هدیافلوا  

 PN كلان وروا اهلاراشم تموکح
 . دعطقالب زهر Aye goody Gach وکح

 قوجا Ye جد هدن وک یکنوک وب یک یس

 hiding ةعطفرب نابلوا مولعم یرلنهج
 الوا هدارص وصخ «رادا 4 مد ییفرط ره

 هذ هنا شلوا تالکشم راج وذ هداب ز كب

 hel یلدا فرطرب كنالکشمو هرخالاب

 . greta لاصحصا هلةلبال و

PIS 



1% ۰ 
۲ ۰ 

RK 

{N} 
  FSونب &

 من  Jew yفوتسب ۵46 یدیا هدنفرط

 كيمولوف ( G3وژنولآنانلو ندنراتحایس

 ید ونون  gle plونج  chaلاعشو لامس

 .یدیا هدقعشالوط هدنلحا وس ترش

 رک وه هدنسهنع VENA ولت وژنولآ

 Gar وا srg) gt Syl داول هدن ره

 شالا تئافر هنددنک هدنسانا یتحایس

 هروا یکیکیدروک ییسهطا « هی رت » و

 get «VA هو gees ا
 یلحاس eb yb » وبما - ردشهروک د

 .یدیا شلآ gal ap pj » هرکص تدمر

Sy Theوط هجورا جد هيلا  . 

 هدنایف_ثک ضمپ هنسیدنک یدنک و هفعشال



ery 
 ون  sailمدآرب یلفا رص هدرا ه-حرد لو_ص ۱

 ندنفیدل وا  ۱۹٩ر هجزکلاب هدنسهنس

 < هدر . . oSهدنسانا یحایسو

 » ندرازج نالید « یرله-طا راک زور

 ردف هنامزوا بوسلوا  Gayشاالدیا

 وا  yl yoyلحاسیک یکیدتافذک ی هطاقف

 جد هدنرز وا  aقوح  blaف شک

 ردقهل وک «وباقارام ههدنروصو بودا

۱ 2 

 هسبا یدارغوا ههرنره ونی وز ولآ

Gam هدرلهجرد وص abl رلبشحو 

Oa mal "و eos, مازنلا ay ob Halas 

 هدر ره  Jyیتیرا-مج ون رظن كباها
 شل باج  Galو هکراو ردق وش

 زسرکد اط ر ین یلانها لد هدا«



 رز یخ aati نا

r} 
  jaseناو هدب رال قرهردناق هلا

Ro GP شو و 9 

a و ربا كب هد را .ص وصح ds} 

 ندتهدراو  easeدلا 599 هدندوع

aSiy یدبا شوهر و. J وا poly نکنز 

ead Got Gail یلاوحا Alb, Xs 

é دا وا شەر دتا unr تدر وب daw y dil 

 ارجا هدنقح ندور  otalنالوا

 و تبار اک اح  | O° REهل لس

PRY 

 4 یلوسو د زاب د 515{ -

 edn y ندنتحاس تر وص مدق»ندن وب

phos۱۵۰۸ نوزنپ ناسنو زمعیدل وا  
Jy 2 <هیات سده ندد رغ بوت dda dig 



 شنا ٹبث هتحابسرب ندکی نوا قاوب
 زایدناژ هدنسانلا تحایسو atte کیدا

 ۰ al شفت onal سار یلوسود
 Sige كناناپسا لوسود زایدناژ

 دوت هدنرهش (Bo یک هدنراوج یرمش
 هلا مملو لیصحت ?sili pla بودبا
 ۵..ءفد جاقرب هرکص ندک !ah راما

faleیک ہد چول قرەلوب ید ەد  

joy cil glesرد قه هج  AG!قفوم  

 ۰ یدیا شالوا

 نونف هد-فرظ نامز زآ ad یوم

 هب ورايا org رله رج نالوا هج هبرص
 os lia نوب رح زکلا هرکص ندکدروئوک

 راړشا ید هدنمهرا نف بایرا راس لکد

 كام وام« یهدایفارف وهزوف ۰یدناشابا



 فرم
 wb | aie كنا وروآ رانامزوا یعهج رد

 abr رخ تولید:ا قدد-صت ندنفرط ییف

 تباقر هلی-سیدنک ید هداتمج یعسرت
 :یدیارونلو ز آكجەدا

 نالوا ممه لا Aad ge ود زايد ناژ

 dale aye یاشیمآ یرب ندنرلتحایس

 ردن هی وسنج Gor هجرد 6۰ هو
 . ردی-س#م وب هدهددمت:تانغ_شک رەنا

 ائایسا نامز fall) تدوع ندتحایسو

 ناژ یلغوا كن وب رمآ ندنفرط یتهوکح

 بیت هطیرخ یرح یر هبا یسوپ-و
ack,یدلدیا رومأم . 

 برق لدد جر هک ی دا هدرلا-ثاوب

 طرح رحش  ندنفرط اویلاب che هدنفرط

 alo یربخ یفیدلوا شادا فثک



۰3 
 ماطر ندیکی هشرزوا Dy ۰ یدلوا

dase, Jol.ره  flهدنفرط  Olly 

 هد هطن یک: اه هب Kak Dabs رااو

 كعا فذک ینیبراکدلیا لصاح لارمشا

 ۰ pte yo هنداره

 ار ید یتموکح Leal هعفدوب

 ر یسدنکیبح (gel MGA هراتحایسو

 ر ا كالا لا مزا هرفع ته
 زایدناژز هدنسهنس ۱۵۱۵ ندنه دل وا شنا

 هدنتسدرا زکدلوب Fil ویا یلوسود
 رومآ» هفثک یتفددلوا بولوا طابنارب

 .۰ یدلدبا مازعا هددجر كرهلیدیا

 ندقدلوا لصاو هددجر زاید ناژ

 تک رح oe وتم هونج را ف رک ص

 St VAY ha gin glo مآ كردبا



(N3 
  ۰ gab jobs paisطقف  Cleeهيلا یوم

 لا  polyناکا کج ریو
 ةد  « plyیتسادبا هیس « یلوس

EV Au, + yo زاید ناژ dost, 

۱ ٠ poss 
Oy sua» روک ae ees 

 یسک هلوا بیرق هدایژ  Hlشالو
 رایشح و نالوا شع ع 7 اهدلحاس نکبا

 یدک  errلوا راد ناو
 ندرلتوهدو ہد ما  BPبوبمالک ایشر

  Yatزا و ! soaیک هدلخا-س

 و  J fineهات هود روط ر  dhlهدنوعد

 دلوا بحوم یتشسنما كزابد یرلایا رارمصا

 هلا دن ص تیام ندو  yayهلحا-س لر

 .روشان



Gd 
je eee 
Co. oa aay 

  SSره زاید  7 eae ۰ 58 5bمراد

 شعالیکشذ  yl.راردیاهطاحا هدلاح یرلف دل

 هل دنصیهدلحاس بوفروفزآ ر زاید قل هراوب

 یشحوزو جاقر هددسیا رتسبا قمالتآ

 هرندر و هدنآرب  iyموج هنرزوا

  jalهلبارلا وص ورلفارزع «رافوایهدنرال كل
galeژردیا فالتالاخایف هداروا . 

vtرحوش را شح و رانانلوب  BES 
 دندادما 4 زاید ید le یراکدروک

 غلا ییماقتا ood رار واب هدا تعراسم

 زکلاب هدنراناپ ار ز ۰ رارولوا رد نةم

 زاید ناژ 036 | هک ی دنا هدقغلوب لادنصرب

 هام كرد رار هلا ینک cb رب



> 

aoe 44{ 
AL. gal parردشان ههرق هسدا . 

 ۰ <! .oA < راح Dal ی

 تروص رب 4s و Nel وسود زاید ناژ
 ail مولا لع یکیدلدا فالتا هد دده دم

 ۳ و٥ نالوا ندرل رهش 394" لاو كوب

ponyهدنس ها یر ره ودان ودلام هلا  

 لوجوک رکیدرهدنمان « یلوس » هنو
 ۰ ردهد هطدن رب بد A هدام ا

pois Udy fe.رک د  OY sl pial 

 dy كلا sy ch واق ندد ماي هس

 ندن_هلدیا ca Mil هد ?janx تروصر

lsنامزیکیدلک هعق ومو هرکص هنس $2!  

 هر لوب نالوا شارو Gl « یلوس »
 هدن Mole و یدا ورلبا ههلبح قرهلوا لخاد

 dye Gy یرلندعم شوک قوچكی



.۳( 
 ee ات زلب ال 42.92 2 بو ردشک د ما یک ]وا

 ۰ ردکعد ر شوک ف هک ید رب و ییعسا

 یمانوب و de رهن یربثدناهز وا هت شرا

 ۰ !peal هظف اھ

 قفوم هنفشک كالو-ود زاید ناژ

 ۵: س شد ماع یو ددو شام هل وا

 © gall فذک ناللحامود ناب رف هرکص

Oa byهب رک تایف شک خراب هدیشک  

abaرب نامه ندن رظن  Sutoرد دف  Am 

 ارز ۰ رد-اک د نکع یی الوا مهم هدنبس

 زعطقر 5.4 ._dolegol | ددجر

pial sleetكناللجامنانرفلصا هتشبا  
 قرهلوا یمدصلن ینلراک ادف یک هدلوو

pilیا  geاھم كند  Eنا و  

 تالا نوتب-بد یمهفلوا فشک كزاغو
anki + 

$e 



E> 

 { Obsناللجام ود }

 بول وا rile نانرف Gel لصا

J) pailsحاب و یراکدایا هبعست ناللجام  
gaهد را ون فرا ص ردق هب  cplرک ذ  

Salروح  Jalenهاب ز ندنس هفاکه کاب  

 هد ص وصخ یمارجا كندصم و روسج

 بولوامدآ رب ردا تاب 0 Jar yo ٌلوص
 یمهداعلاقوف ترا-ه» ید هدک) ر واکنح

 یراضءب ندرلنازاب gle هجرت ۰ ردراو
 Ot Labs هداعااقوف Ope y تراس

 ردیا aed هبمولوف فوتسیرف یناللجام

 رار هلقلوا روج كفوتسیرف هدرا هسدا
aز  ealیل تج نم  polyًارظن هن سلوا  

 ت رس RS بويا ery هدن رلاحام



۳۲ 
 ر روسی رارصاو دانع قخو ىل تعط

 ۱ ۰ یدامدا

Olهدنس هنس ۱۱۷۰ ناللحامود  

 داؤن هدنرهش Foy كنسدعطف زیکترو

 ندراخروف ةکراو زدف وش : رد دلا

 داوت هدروک ذم رهش كيالاجام یرابضعب

 کید تا دلوت هدنرهش ازوراس بويعا
bol۰ رردهدنّلبا  a glad AVA 

 ela pussy), gel AA مدنووص
 هج ر كنسدنک ۰ ردرا و Ole gla ۹1 كب

 روم« خروم pends مه لا كنلاوحا

 یاد دا جد هدعلاح یعیدزاب ترراوات

 یاد ,a لیصح تروصو هنلاوحا

 - امهر و تامولعم _هدنسهج رد یه وز)

 ۰ ردهدکم



۱ {rrp 
. debs رب کترو ناللحام ود نایرف 

 رد وسنم دن رب ندنرلایلهاف.رابک لا كنس «
 ممم یتاهرارب  ypردشلو ید هدراتر .

 كس هتحارس  japوا  Vaalهدنشاب یم رکب

 میس یغید لو نکیا  ayلاکفنا نويت

 قرش دنه بودیا  Sbنالوا هدکلرو

 >  Jb GAAPیدرو رارف هک هش

 یکیدروک ,ندنفرط یتموکح زیکترو و
 هنمارجا هدكءرارفوب هنرزوا تن واعم

۰ sal وا قف وه 

 " هءفد كلبا ناللجام ( Godlyارحا

lee gol قرش .دنهوش gusl وا شالا 

 لاکا یصقاول نالوا هجه رحم نونف هدنس

 هدهددءتمتاةیفدن ترج رهزا رار هاکالیا

 میس و قره الو  gsندنگیدایا تام

  Beeم بفانم



(3 
 هنسا رجا go ladle رودر رلذامزوا ها

 .یدیا شمالشاب ae وشود یک | ثبت

yomروم  oth y jsهنعیدنک  ob 

 یتفیدسل وا یرب هدنمان قرک وبلا نرو دیبا
 هناللحام هرخالاب hal y لرد,ا نانمرد

 یتحایس اعرود تم ی واعم یکیدتا

 !oan نامهرد ییهیدنلوب شلدبا ارجا

 بوس واهدزک مود لاح تة .ةح هدرا هسیا

 نالیدبا بصن یسیلاو ناتسدنه نامزوا

 ینراظنو ale كنادیل آود وقسینارف
gual gl oscilروظع تحایس هدنلاح  

 ۰ یدیا SEI ثیذت هنمهب#و

eyیک هدارو  packsنانرف  

 یک هدن اف رط ge دنهو دنه كناللجام ود

 Bad hey و تام واف« هدنقحیرلتح ایه



3( 
 هر نا el ك ملا یوم یک ۰

 هد fim اس ot ak واو ید: دتا راما"

paid Jyنارو ۰ 'رداکد كعا هد قیفدن ی  

 شلتا فذک هدب ونج [slap ناللجامود
 تافر و acai الا A ها (3ey ee وا

OAK 44 ps}دم رج ر لود  plly 

 هدرز ند :ةيدنلوب شل وا لحاد هایم

 ep | وآ هد وج یاش صا هلا قفد

 تام ولعم یا-طعا SEN یرلت حام

eos!۰  

 زل 5 اوا < ا نایمرد دەل وا

 نکیا هدناتسدنه زونه ناللجام هرزوا
 هام تا تشنه ها رو
 لا هدیابود هنسدنک cm + gurl شود



So eed Sas | 
 هدوآ + تتاراو یشنوو تربغرب هدایز
 نوزوا هلناهیشح و لئابق Sod رلفرط هقالام

glen gal 5 3!ولئابقعونو قزهشارع  Gane 

 شلنا سح هدنص ganas كعا فولغم

gests}شوهر هلو ۰ ردقوذ  dal 

col.نامز یکیدشود هنفام ثبت  

 شقلو هدناباسح Alb رب هخسیرز ےک

 وال« نویفارفخ رنک | هدنسانا تاباسحون و

 قرشیامنهكناب-آ ail Sle gla مآهدون
calleر یک قە ر دش راق & رکیدکی  

 یا ai هدلاح ره هددها شغل و هداطخ

 حسا وتیاف هدنسهرا Olds هلا یونج

 GP gh Ch Ko هلک مزال go y زکد رب
Grab ytنیم  GAS Solbl a gut Skt 

 ae? 2 OS خاطر یک و هنسیدنک



Sry} 
 wah وے هب هست ر ج ید طقم

 قفوم هنسارحا جد Aes 9[ 98 فوت سار

guardsیمیداسنک یی ر  sith 
 كا یکدنمهرا یراهعطق lal هلا اب وروآ

a2یو  Glyرد ال وص نوا  Jamهد  

 تروص y هدنهذ [sara y oa راک ادور

 . یدیا ,Cpa aed هدەبغطق

 هدنص وصخ یمارجاكن دصقموب هن اللجام

 یرلعدراب لوب ن dass fil هضالخا

 هر شه GUI یر ندرلد و ۰ eal وا

 هرکض تدمر abl وئاررس نالوا یسهداز

usشلوایردار  Olyو راپ تراود . 

 SH واعم هدكنسیکیاره كرانوب ۰ رداز
plیاش  Sots geناللجام <  > 

 تیمهازیاح هدنصوصخ ییشک كن زاغوب



grap 
OE یمالدبا رکذ كن ba Gata st sl 

 راد

 نالوا یمهداز هرب_ثم۵ كناللجام

 dau وزرا ت راحل رکو تح ايس ل رکو بار مس

 هدایز كب ییشالوط هدارو هدارو

 نالوبهوقو هدلاحر هلام رس ندنکیدوم

 هلدیدج رب هدنساننا یراذک و تشکو 2

olyلا ند هدار وا بودیک هنس هب 3  

 جاودزا By بوسنم هی هیشحو ماوقا

callهرخالاب ۰  os hm Soyندنف رط  

 بولیر و fags مع ضەإ هنسیدنک
 هدی.هبر « قانادوبش یموع » قاهراوا

 ۰ Gal شارو

 هنحایسهد ول 85 هبهزو رابتارود

syنون رار هلةلوا مدار  nara jst 



 ۰۳و
SAAB اوروآ ندسنغیدلوا Gil, 

 هرکص ندفدشالوط هدیدم تدم هدرازک د

 اص نحییحو دن روص ییحده و دنه

 ره كرهدنک 58 دن رالح  Bbشهررک

ay! نالئحام هرخ الا ۰ bol وا 

 كب هدنقح یرلتحايس نامز یکیدشوروک

 هدیتاد و عهد و رریو تامولع» قوچ
 هلا هدا-هلاقوف یوزر ا ر ناللجام 33

| ۰ GAl ردنا طبضو 
 Cath هنرثحایس لوب ناللجام

 "قرقح sh وکح BAS رو eras ند - ۱

 .ندن رتهدخو «ردش و هدناهدخ كوب كب

 مج كاتو Som زىكتروب هداقالام یر

 ریا حا بودا دیأت .هدتاقرب ییذوف و

joules yalي ربات الام ناسا تو  



r (ATS eh Se, i Se ان 
oe ee SEIS 1 

qi > 
 هرزوا قاوا ref ینریغواک ذ یدنک

TICAR oe 81قفوم ۳  

 Gal شاوا

 ۵: هعطق اش رفا قلءرا x نرلثحام

 tel هداروا Ais he زکترو بوج

Jom Fisقلهرارو یدن) و ی د هد  

baldندن رد.دح ولئافهووک ذم  pean4  

 He ر۴ joe jh Ga 52004 316 نالیدا
 ۰ gal شلاق hgh ردق هنک وص

 ك Utes سم کروز ناللجام

 من وب كوب قة هد: دوج

Gradyزارا  Seلتا  Sageرک  

 هلبا سازاقسال رکو بمولوف فوتسبرف
losرام  [poرلحایس  Jibsهدملع  
 هل وک ندنوک ید كناللجام والدم رلنانل 2



> q 
 تره.ش بسک ر ! pledhe gunkجاقر

 ٩  Ses isهدیییراد اکش توالوت هدنملع

Spiced کفر وک يک pe 
Say all یوم Chan wpa 

 هلیسهدایز  gee.زیکترو تیا-منو یدلوا

 را ندریل  w ghايتام سا  GFهند زن یتیم

۱ eae ok 

 تموکجو یاردنفا هجرد كنالاحام
Ay)! یموم Sata at وا {a Gis wy 

 كوم  J gosینج هل باللوف هدردتمهدخ

Say یدلدا نیت نادنفرط نک لراش. 

  « Keoدنک  alia sl Awر یرغوط

  aad? Solinفیلکت یسعا ثب شت

 ناللخام اد هک ی دلدنا  pok byشع ال

 وا  BIST Yaredیالو-ط ندروسک ذم



Rr} 
 © یدلاق نون: هدرا هجرد لوص

 رارف هلیما ه:سارجا .ial ر

 یلارف ایناپ-سا نامز !Gad شاریو
 صاوخ بوبغ ول هدنرهش لبوس نک راد

 (SE wally زن راموشناسندنن اکا

 ناللجام هدنعم مور «یدا رویدا

 ۵تاتلاک 6 زاوتش وود -یرام -ن- »

 do gat ےسا رم هداروا گر هلیدبا باج

 gals! pei قارار هنسیدنک هليا

 تاحا_ضبا هداقح ?coast تحاہسو و

 aim جد ناللجام ote «یدلد,ا اطعا

 تعحایعوم بودا عج یرا هياط نالی و

 ردق هرذ ندتعاطا aad هدنساما

 مسر نالوا راد ae راکج هیچا فارحا

ltهدهیارادنبد ترو-صر  Lolهلا  



 تم
 ۰ یدار و elim هما رھ

 am و راراد هاتحایس ید. ناللحام

 یا مآ هدهسباشلیا تامولعم یاطعا

 هدنحایسو نالیدا ارجا یرغوط هی واچ
  ندرلخرو» یلابلاشا sly hl ناللجام
 Sale ندنغیدنلو جد Blas ویوتآ

 Spl یموم خروم هدةح هروک ذم

 KE كمالدا هدافتسا Gute glee یکیدر و

 تباف antl یدروک ae انفای .رداکد

 .وصخ ك-ءا دق هرزوا !Gly یرغوط
 .ردشهامرسوک هح اهم زنا الصا هدنص

 اعفاو «ردا هاکح هلماع ییتادهاشم

 یتخابس یهعفد كلا كم ول وق فوتسیرف
 و ید كناللجام یکی تیدلوا هدنسانئا
 اهد زآ ر Alby ند را هفاط هدنانا یتحایس



ot Sige). e EE, 

4 
 اه اهدبودنات تعداعهدنص وصخ كل ورلبا

 5 SANS ریغ هغ: Miz د تالکشم عون
gatهد لاح یتبدا وا  aeو شن اط او و  

 روب زاب ینیرافدمراةیچ ay Gar ر هلو

 نوا شب ییهعلاط» لصا ندنو هدهسیا

 تيما as Jaa ريغ تاکرح كنههناط

 « ردهرسالک | یغیدل وا كمامرب و

 Oealal تورا« ز وه ندای سا

 ارد Maa جا یک راش لار
 ندنن و رحم و نددت باب را روهشم لا

 way oda ۰ 97$ و هد ور هلاف نالوا

 هدلوب هن هدنقح تامطق نالوا كج لب دبا
 اناما راد هفجدنلوا هلعابعم یارجا

Sey Khoتحایس یکیا و هلا  SHS) 
 eX Os رام یمدنس ۱۵۱۸ هدام



 تر 1
 ۰ يدلدادقع (alia واقمر ینوکی خیا

 مدقمند زا تاید ۵. حاس .كبمولوق

 شعا یفدا_ص) ترج ره زا هدانایسا

 ید ناللجام .aad و هن الکشم gd وا

 هدنجا عئاومو هتشبا .یدتا فداصت
 ندفدشارف وا Lies رد هنتر ناللحام

 طقف ۰ gals هدنا تراقم ندایناپسا هرکض
 ور هلاف بقاعتم یسا دا فرط رب كنالکشم وب

GNISناللحام قره رآ  PS) 

 واور امھتحاس هدلاح pial وا

 2425 ett gd هتحابس كناللجام

 زد رایانقیصص رده oak و بودا

 ندید ابا !Chai ردقهاروش cal وا

 مزال یبلرزک هدیغابشا نداروب مرک
 ja نداتفاغب = رو یتالییصن نالک

dow!۰  



Oy 
  Islasهکر وید هدنص وصح را :

 ندزلیا Sila golh-l ناللجام و

 تک رخ ae و هن هدنحایس یاشا مدقم

 د:یدازوا نوزوا یتکج هلک مزال یلدا

 زر aida وب و یکیدر و :یدلبا نیبعت

 لو ردق هنامزوا ارز «یدبا مزال كب

 Pr 9 جاس نالیدا ارجا هدرازکد

 ارا هبشتروف یلتدش رکو یرل هک كرک
Smكنهددعتم ناف هدرانامز ی رلک دروس  

LGصقان تاراشا یراک دربو ربخ &  

 موز ه- هنییعت ننک Shy ندنهددل وا

 هلراراسنف یشان ندنو ۰ gal هدکلروک

 یراز ودنوک و یتکنر كن راماجو ییبراددع
 ٠ نیسیعت ندیکی یتیرا-هفوم كلراهردناب هسیا
 ماطر هجورآ قرهلوا Al by ردا



 as تم
ellsیدر و اهد  . Otyهنره ادام  

 هند نوسلوا aul رولوا نامز

 هدک NS لاح هه dante نانل و صوص

 © یدرورخ یفجهنلو
  یهنواكنسوتسغا یههلعس 2

 یزاول eF PIAS ینوک یر رازا
 SISA poe dale كرهلندیا لاک ا

 تراسبع ندیشک یدب زوتوا زویکیا یک
 توالمّصاح یمهفاک هدالرهشاط نالوا

 « ریدبا plat عج

 SS و ندهرف رک یتکرح كن افم.»

Go ptنالیدبا تخادنا  forgeنالعاهلیا  

 هرکصندکدل ریو تیام هدهعوب .یدلدیا

ILیهدنراکرد هنروا  PSLیدلچآ . 
lapel»بویلدپاارجاهدرحش لحاسهروک  



 0 روکلداوغ 5 (gare Pas "یداو »

 !رعنا نگرش سوله eva og نالسید
 هرکصندتشاد4ا كارد gh «یدیا روتلیدیا

cS em: ASهژدتفو هد هديا یدلریدتا  

 لرهلیدا اشنا هدنرزوا GF رببکلایداو

 هوس یکیا PAG هدنن ورد وص مولا

 ر Vey (gute هقحشب ندکر ید

 نوجا git راخ aclal ۍراوک تارخ

  Arend! Padكك هليا لءروک هد مه هته .

 كدبا شما سح ین روبج «
 الوا نکیرپا تک رخ هدنروص ون و

 ناس هدعب بو ندنکوا یرهش ایروف
 وان و هک كلداک هنکوا یسوناش راقول

 :یدنایهاک ull كن هود اد ولی اد هم

y plas lyرګ ءرکص دکن دا  Sg bibs 



Ni ل 6 
 lel ge SA gy هکردرا و ناولر
 4 رد۳۷ و هدفازوا ردفلیمنوا ندنور

 لیوتس ناو 9 pate ض رع

 ردو لىم Siw نوا ید نوا ON ره-

y disco »نوک خاقر ید هدنآ-عل  

 هلیهام ندانابسآ كناغسارز «كدتا ففوت

etl 8 laaن وعا  Lashes yen 

 ندنکیدلدنا سح تیروبحندیکیهنک رادت

floyd gliaرالادنصی  ofهراق ول - ناس  

 ates زلال هدنالوت bbl» تدوع

 SU Glas ندنکرانیلحنابص نوک ره
fila ysروت « قرهقرح هلا ت رار هلی  



4.3 
 ارجا هدنساسدلک « ادم اررابود - ماد

 هدنساناح ور inl حابص نانلوب هدکادا

fal oxy poleتک رح موب ۰  
 ن رومأ هک هن نامز یکید-ایا لولح
 ہد: دانا cal یارحا ۵ كرها طو

 Jat راقبج ییب راهانک هد مه ینب راهغلوب

 ندرا_ک یک یکبد۔ایاےما نادو-ہ شاب

Geوا لوبف نداق هب رب  grandadر  

 ۰ ید)یانالعا هده عطف تروص

 ینو-ک یحرکب كني رفا لوسابا »
 ables رح —Teall Je 0236 J نس

 قرهلوا ندتناباعئا كربتف او كرار زور
 یرغوط 4 ینونج OS ال وا ofl هدزب

 oF! GA كلولیا ۰ toy و لوب
 فپ gal ندنړل هطا هراس یتوک



 ۰و
  ab| sealهب . gaaهر زجو هک ۲۸

 لوالا ۰ ردهدقل وب هدام ضرع هجرد

  yackوا هدا  tففوت ردف نوک

 هلتهج تالوک أ٥ رک ووص كرک بودا

 ندکدلیا هبوست نصر ل زجاشحا نالوا

 كن هطاوب دن هرکص  Sige dDوسد ور «

  GIsهداروا هد نوک یا كر ەدک هنامل
 قدلاق ۰ ۱

sos_bly » ;لا كن هیعبط تیام  

 :هک هل وش ۰كدلیافداصت هنر ندن رب رغ

 وص Ulloa رش یک pet y مهدارو

gleرنک ۱ هکراوردق و2۰ ردف و هد عىن ەر ی  

 My وشت جافا عونرب كوي هجا هدنطاقت

 UL y هجحوتم هنیهژ یرالاد هکردهدقل وب

 نامزره ندنجوایرقاریاب لراچاغا غونوب



  Sbردیا € 7 وصرب يارو فاص ۰
abiندنچاغآ وص وب نانلوب هدقمهلمط  

 شادیا رفح هدفازوا زار ندنکوک

 هکرونالپ gob هدشورد yy ke نالوا
SSهدراوجوا  SS Sal olay 

 ندرو-ةجو Cll gm یشحوو یلها

 odie وا و هدنفارطا ell ۰ 341 وص

Lélsهکرولی روک طولب ر یک سیم  
 وص نالوا 49 هجافا كطوبلب وب
 ن-ظ Foy و بودا راد یییرابح

 .قوف یرلفارباب كجاغا ارز + ردهدکادا

 بذسجیتبوط ر لاحرد بول وا سباب دملا
 و کردم رغ هدیماروش . راردهدک یا

 » شما jel 2 روغاب رزلصا هدهطا

 یثربارازان Ar واتا وان رشت د

34۹ RITE 

  aeقاب



{or 
gal GSبوریدسلاف ریمد رارکت هک  

 لیشیالوا ۰ لدرشینکلب ی رغ وط هبونچ
 ندن ہرا Jabl نالوا هدمانوب abl نورب

 a Sle ضرع هج رد ۱۰۳۰ بودا رورم

 dole a5 ردف نوک شب ترد ۰كداکر دف

sayدح رد ۸ هرکبص ندک دا تک رح  

 ارم هداروا هکلداک هب Me ض رع

 شهدمهدرلاتناوب .لدروک نيرا هیت بان راغاط

 ny یک یکید تا وو راد-:طر وف

 ناال اب هلو aber یعید) وا co وصح

 «یدلیا ماود هدایزندن وک 221 ما ناراب

 ما ودقوچ ردقوب كلرا روعاب Seo sob وا
alیرلکچ  Satie شلکاپ كدابقتعا  

ualوک نامزوا  Soy » 

 .اس دصندم یدادنما لر روا وبشا <



> 
 هدار وا ندسغیدل وا یک تفرافم ندلح

 Sy لاح ۰ قدمهلو هراحر دهد 3a و

Galلکد یثر هن  Gb, ۰ balهعفد  

 روهظ راه-:طروف Paid هدرهجرد وا

 ۳ رب < دا !dew وا شام الد وط یرلذ کا:

 ۰ یدباقو re مه راکح ه:)هراب لنص

ya unنکلب ردو 4 هد 5 د زکا  

 یر aryl ادعام ندفد راص یس هفاکد سنا را و

 یکحهلک كراکزور SAIL رونازود

 + كدا رر وچ یرفوط هفرط
 هساارول وا كج هشلودا زار اوه «

ASاک | ماطر 06  padكلدیا رولو  



4 
pioص  o> Joyaیک یکیدربج نامز  

 ه-طاوا ندنرزوا هنرک وک هدمرذا-طر

 رردبا Saat هلا قوط قلاب بوت ۲

GH!هکراو ردفو-ث ۰  op byقااب  
 ارز « ی دیآ :Brey هراز ك هد قم وط

 یرلقلابكوک نالپرب و She نوروبت »
 هدنفارطا نمهایفس هدنروص یاد

 رویفروفهدایز ك yf و Od رافد شال وط

 2-4 وا دلو i pall روك ذم لدا

 دلا Sule هدنفرط یکبا كن رازغا رار

 5 هلته pad y pots ددعتم و

 نوا قعاقب دوخابو كحهشود هزکد

 ۱ راو هدهلجر ناي یرل: ال وا كحهزو

 ی ۶ 9 كب U2 pall شهدم وب . « دا

 داو رل هطا وا i me, as کیا



 تر
 ندرلن و هدد.ساا قدلوا قفوم هغمال هاب

aكدءهدیا هدافتسا هللروصر  + 

Hels) Gas ch Bab ys » 

 ۱ هدنرز وا یر ند راج انا که دعاس هدرانامز

 ر ردیا pit ave ends رع تروصر و

Soy 9S abaیک ارق هدانز كب یخ ۰  

 Vole هطقن par) Ff ذم S54! wad رب

 تدم 5459 تعاصس یکیا یک هلعثمر

 cute y یاو یر اضعب ندنقلخ یک.یدال راب

 كنهسنطروف بودا قلت هرزوا قلوا ربخ
 و ۰ poi ینکح یع> 4 ۳ مات

 . اه یزمرزوک اندام هطقنوا هن هدانا

 یکعا شف ایصر ىلتوف رد قجهر دش

 .dad 9 ۰ یدل وا 3h هر ندر تقاعته

 قدالشاب sai روف ین ال وطند هب رغ هدداح وش

Es ASرس  Sates 



٩ 
 ندکدک دمو د نوا شد ندا را هد هسا

 تنوکسبسک را راکزورءةبفط اف هرکص
  etlوا  atشاک اب ك_کح نالب ر و

SA وس نم هلج digo یک د زس وکی Geral وا 
 <  ebرو هل ر  Bole Sachندک دت

 .قدالشاب هتکرح یرغوط هبیرغبونج

 نوزواو زیتیدلوا شهری هدنرزوا 5

 OWLS هقشب ند رلهناطروف هدف رظ تدم

 هداب و هلتهج یقیدلوا هعقور دف

 موزا هنساطعا Grad هر هدوهب

 ۰ مرویمروک
 دلتروف نده-اطروُف J 2-5 جاقر 2

 ه يونج ضرع هجرد۲۳۰۳۰ هرکصندف
 یسهعطف ایلبزهر نوک وا بولوا لصاو



 4۰و
 زمتدکح را نقص sah زن « لدروک

 وصتو فبرعت نعروک رروک Bed هلدهج
 ve دن وس هدر هج ردرب هد: راخ هل رب

 U24_abs 9 نامژ زد شال gb od رز وا

 رک sgh ys HS ۇدالسوخ هدایزكب

 مر یک یدل وا ف۔طآ vob sch یماوه

 یدیمیلاها یر نانلو هدعفوم زمیدنل وب

 یمهلج هلاهج یرلفدشلا هکل رورب رفاسم

 هبهل دابع اندام dil ptm و ۰ pall نون

dassیدک رنو  gle 

OY patنالوا ندنعهیعدبط  Bibراشماق  

 یمن « انا » بولوا alae هکنا هليا

 ادق*یلخندنرنا هد كراناوبح عونربنالیرب و

 قوواط teas دلی دیده هزب قیر



 4 و
 ءزب Ob fats) Jil» aro هکایسب

oh۰ رلیدرو رفووا-ط قوچ  Hy 
lushردق هنامز وا  J. APشمامر وک هدر  

 قوج كب Fo ندءهویم ع وئرب زالوا
glade yید  a>كس یدک هک رب دابا  

 ماج را هو يهود یرلکدتا ?ace 6 ساات اب <

IF Che reترابعندک وک عون ر  

Aw!هدر  pasنال وا صوص ۵ بد  

 هل دا -,۰ هلا راحو قداارآ 4 2

 الثم ۰ Gy وق ید هنراسح هلن روص

 لا Y ch \aa oy قدسل وا ,Ime و

 یتح ۰ hl روب ربو قوواط SN شب
 یمه-ح را قارط J Mm وک هد na هعف د رب



 كج وکر و 56 petals ofl نوعا

 aa Sy نوجا صا-ةهر یکسا هليا هاا

gbا درر قلاب یموا  
 . یدبا رواب 4 gb Gp كني شک نوا
 كح وکو قارغنحرب یی ییههدهدنع هعفد ر

 Shey le 5. لباقم هنسهج راب لدروفر

gbیس وا  illو  payیدک ۰رلندا  pds 

 J 58 as ونا عه هسرا رول واكجهل روە

 هاد yy BIS اف لداقم اکو بودا

 هدنص وصخ !culls راش قوج ك یاغنم

 هلتمج مکیدروک یتیرلفدهروط ورک الصا
 ید-غاک لساقسا حاقر هرنو نوکر

 Shy یرارزوا ؟ یلک د ف ۰مدرو
 كب كرا ثخو راد اکو نالوا یل رو

if TOT 



{N} 
 ریدر ءقوواط ,نلا لاح رد ۰

 GY yak كنه هعطق اب زە ر 9

 "هو كار gh بو یلوا عون جاقرب
 كنالوصح 4ع gid gl هدایز یسهیناا
 + ردهدکلروگ تکر و OHS هددنعو ره

ieeeهسنارف ناب ءروک  Use 
lolol,ض رفیرکدلردشار تك راهعطق  

 ردف وا aces! reer Saal تك هل دا

‘jal saleنان رخ یس هءلصا  

 .رارد-کد Fs تسرت رار هلقمالوا

 نوسلوا هن رب ندنادوعوم ارز

 Ses pad ۰ ide Fel شتر
 یراقدلوا رلمدآ هبنبلا 6 959 مالغاص

Merرراشپ نامز قوچكی  - Fey 

joy odieشب یهرکی زون هدایلپ  * 



> 
 راراهتخا شاوا لصاو هد fab زوتوا
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jusبول وا كلام همادنا بسا  PATهنن  

 هذ و یراکالزوک هدر ye وصح
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J fabشار دلود هلبارلهویم ماطر  PPV 
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 :دوجاب ورد هدنج وا ی روش رکیههدهدنا

 هد رلکذفن بوم ول متجر دعم عو رطید
GAN,یک یشاط قافاج  Ny Gilby 



> 
vlهدرلفرط وا قواو ۰  oly Leg gad 

Obندرلشماق ترس  gal kh + 

 gts ه..عطاق oy هن هد اب Aina و

Salندنشاط قاغاج هرزوا كلدا  

 . gal راو راحل نیک سک تیاف شاباب

 صوصح هزهبیذح و و ناللجام »

 رءرب و ندناب ومثهو تالوک « نالوا

GFهرکص ندفدروب وط  Gonقفوا  
 ۰ یدرب و tal هدر رار هليا Lo كفن

yoy Volدا ے سج و نالوا كعد  

 شامروک نالف aul هدنرع تدم یشحو

 هب au هرزوا قا وا هعفد CU Gated وا

 هجرد هریک لا یا
 4 وریک هلن درب ردق وا ند :ْمهدو فوخ

 «wy jaalb ULI هدنفارطا هک یدک



4 $ 

 هری ی-هل-جچ قره ak 463 ترد
 .روفو هرکص تدمر ٠ Las یدروشود

ons?هب هناا قرهلوا لئاز  CMa dell 

 pila قوا ماطر هتل رک ناللحام

 ادعامندن و بور و اهد aiyl جاقرب هلا

 قا رط هدر و ps pense وه" ندماح

 pl ee ترد هاب هدول ۰ یدر و

 ۰ یرددن وک ردو هلا تو:ابا ق فر

Gassزار نامز زمغیدنالک | هلا تاراشا  

SE iiرا  pee 

 La هر ر هام زا dale J 54( رارف

ol۲ یددا  a 6 ae)0? را هد  



> 
Greedy ssهنکچ هل دنا فالتالاح هم  

 هدنامزرب !gat شعا لصاح تعا

 تدوع Mele یناباده و ابشا ماطر سکعلاب

 یکیدلیا la هن رزوا یسهروک ییکیدتا

 هاک جا لابقنسا یٌشادفرا قردة نداح

 یکییدن؟ بوالوب هد رف رط Ko رار

 . یدالشاب هوعد og fly طا رارف

 قرهراقچچ ندراک جد مزب قاهراوب
 شعارها ییبراههورو GE gb هرایشحو
 هد کل ورايا شو شاو peal زیغلد وا

paul . 

 قرهفروف زار ریشحو هدا اوب »

 ہرارف هد 4-یا رایدتدا كہلکچ ه ورک

 ob ch paleo رار هلق.ال وا لحالصا

 دالا قوفیرب ره ندنرافد-) وا pel تب رفت



BANG 

 " نوزوا  byهدیا رارف رلیشحوو نالوا -
 بوالک ای راک هم  Galesضرفهراهدا

 ل مکس ینفیدلو هراچر هقشپ ندنعاطا

 یسهلج لاحرد هلتهج یرلک  Flفص

fel طا Sorby gar رلیدلیا لیکشت 

 هز ییسهجرد كن |  FEWنوا قلوا

 صفر ندایر ! Soaرویلیو-س قرش
 ینیزالا هدندنابرو  shaleبژردلاقیزغ

  (Soaو هجون  ob Ae LFهدایز

 ٠  carl glرایدبا روتابا نالعا .٠

 » یاهراو  oyلسم تو لورایا

  oy foolتفافر ! foamy «Tahنوتپمب
 ندز  chaضعب هدرنا هلتهج یرلفدل وا

  Jaseهدایز لا هزب ۰ رايد ےقناق ةكمربو

 , ILAكلمودچ رب يش یراکد رو



> 
 . Sal زوت رب vale شار داوط ه ورد

 "لک | هدیتغید-) وا ماعطرب یلتذا ch كنو

ot peal sac 

 یلیخ هدنراوج یرلتمافالحم كراو »

 تاراشا صعب 0 Keo ندودش ال وط تدم

 توعد هنهرا هتفس ییع هذاك abl تاکرحو

 GH وعد هرکص تدمر ala - دانا

Sal J»!رايد  orden!قوا  Sy 

 بوب طیرلیدنک یر هب رح تالا و۰

 ,Ve JA 9d هل یماع یرلر-ش رعا یک و

asl ws 

 . فداصت هدنرفرطو كار «

porوفا  Talیراککرا یر داق  eae 

  هدایز oh : هدرلدسپا لک د د یی و نوزوا

 Ae ار وا شعا (Las a هوا .رارد زم



 4۰ و
 hye Vole ییبردفشب ترد ندناناویح

 طقف ۰ راررووک بوروصس هدن راکوایک

 یراکدروئوک بورو« هلب و )رل داق

 ورواب اندام بویلوا كوي [۳] راناویح
 لاح رار (daly لو ءراردد نعول

 edie وصخ قمال هفابیرلناشالوط هدتشح و

 یرلهداف لو كن كرلناویح لوچ وکو
  ردهدکلروک

 slo نالوا هلت روص وب هل itm و د

  dla, EEلاوحا واطواریی 

Spl ym عونوب یکیدت_سیا كالا فير ەت 

  “Addo«امال » بولوا هاشم هیهود

ag ye Gla | زکلای و نالیر و el 
 .صو_صخم  OUI yهمش هغیدل وا راناویح

 ردهدکمالدیا .



q4\> 
jalهدى  nfرلثا وح لوس + رد رع  

 هد را 44 س بتوان وا lets 4( راکو > وک

gi yندنراکدوس  ptm yلوچ وکوبشا  

 هر دوجخابو هجاغا رر یرلناویح نالوا

felهد یرلبدنک + راردا طب ر هر زاقی  
 )594 blo Aree»! ple oly هد را وح

Glesly +Eكنهروک ذم تاناو-یح  
Pee haem || 5S 9-2ردا تره  

 دعها وا al رانا_نلو «by «راش زاق

 dy راق وارا يش حو هدرلاتاوب دنا . را رالشاب

 ندنرلیرد مه كرەروداوا یرلنا ویح لو
 ۰ راردناهدافتساندنراتاهد مهندن راکوت و

 ay را راک و Anno عونو لو «

 + pal شهرد:کا aa جد یز
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 نوا هرزوا ق-اوا تکرا نداق ندرلنو

 ه-هندمزغماقا یک هدرلفرط وایی یثک کس

Jaminتوروط واهدلحاس لز داکه نکو ا <  

 .هدرنو ۰ دا شعاتوهد .هکفلک |

 ed یتماقاهدلحاس هل wld 98 یزع وعد

 هله ۰ pal شهراقیچ را دخ ک اول ردول ود هلا
odin daddyهط ماو رلناونح قفواروک ذم  

 ندرلنو لرد |باج یرلناویح dye هلی
fs fs yehش عا فلت  opal 

 نافسندنهبدلوا قوفصط رلاوه »

 .قاهرارب ۰ Gul ge fb ورح یهدنورد
 نیش لا لحارس ىع ر ند مرا هفا-ط

 نودوا كردیک هد ر ندرلنامروا نانلو

Jol act abe?یتلاوحا هوا نکیا  

 :یلدوجو یرا زد لوا شعا فی. رمت



۰۳ 
 Bsns رکید رب هباشم dull هبیشحو
 شابابهدنروصنیع هدنلا هد كنو هکرارروک

 بره هرلهشاط ۰یدیاراو قارزمو قوا

jel yalسام هنفرطر كندوجو الواینب  
 دوا go وزرا یا

 oddeil راردیا ada یینک رحو كنيشح و

 bt ۰ Jyrds یغید لوا كعء ده نو

 J GUS ود .هد 926 « LS > » ol ره

 نوجا یهالک ۱ gull بول وا تسود

 ral داستعا یریدهنوآ لرایشحو
 9284 یدوشهد (gaa وا تک رح ر یرافدلوا

 fa! Bk هب رج هءفدجاقرب
 كنيشحورکید رب he نوزواهلو »

lasربخ هناللجامیکید.2ا برقت هاروا  

 رالاحرد Ney che نامز یکیدلر و



 »و
 اب و یر جد ییشحوو wy مر

 abl قفوا ناک هدنسوش راق لح یمیدنلوب

 و ۰ GINA یییراهمریت؟ ردق هنرزوا

ablتاقالم هغازوا ندقازوا هللارلیشح و  

 هدنزسانم \ یک Fal نییعآ ن 9-8

 یلاعاتاوداو تالاصءبصوصخ هام

 كنههدندح تاودا ,ab رکید رار هل

Soeشلپا تا هناح ریمد رز هد نوع ا  

Jal » 

 ه-درزوا ما یکیدرو كنالاجام »
com yyهک وبلا .یدلریذک ردف هننعملحم  

 یت ریح راظنا ,las ob كەل ج مداوب

 شهروک مد2: ندنوب ارز ۰ یدلیابلج

 اهد ندي شحو یلدوج و یرا ial وا

cals yoطقف ۰  cto yyیلتعاطااهدزارب  



 و
 ۳ یداروناروطیک

ote ay?رار هلکدنا صقر ید  
 روا رج” ندر هلد ر هدرله-جرد وا

 ندقد_ هاوه ردف ورتم ae هک ی دیا

 PALS GPU بونا هلتدش هرب هرکص

 Slog“ رپ ردف شیر جور ا

 قواچ كشت هزیدسک یینحو 9
 bey ردق نوک نوا Ke ندزهغدردشلا

 NSS وا رای شو فنی دنک .ید و و

 :A را كن رلیضعب ندایشا هله
 x3? rire هدوب هکی دن رک وا قواح

 <o الاب + ردهدکم ر دا <A یتفیدل وا مدآ

 ناژ هن یدک بودیا زتفاو ی یمحو

 « كدر و یاب

 .تالموک ر Dye هبیشح و ناللجام د



BAN 
 اد-عام ندکدر و asl رو راولشر هلا

 ۰ یدز 90( jem ياس اهدو قارط هنآ

  هدراهجرد كوص ندرهید-هو یشحو

 ash یر ٌشادفزا ole یاد وا نو

 ba gory نودک ین را .یدلیا تدوع

 ۰ یدبا AS Pub suede y La ۰ یدک

 مان "دیده رب هج gale gerd هناللحام

Akو هدنتسود  duty eeeوا  ack 

 لا كناناویح yA gh شعا فیرمت

 ناباشوشعاف هنکوا ,Seale ندنرکوم

 ات تراش ونصمو تالوصحم !Fisk نظ م دم

 ٠٠ هدلاح فیل وا لماح یغؤوچ كى ua هبناذ
 ` یف یشحو هکراو ردفوش ۰ Gal شک

 .كدمروکە درر !PGi هرکصندنوکوت

 " نیهناتسودتابسانم dey هکقوب همش مه



Gav} 
 ییسلوا شدروتک هیورلپا هدرا ه-جردون
 ندنفرط رلیشح و Alby So lel وزرا

 ۰ delat یالئا

 ندنروم نوک شب نوا ندهرا »

 an كني دک ترد ندریشحو و هرکص

 و « IE یرغوط هنمابف

bisرالا ران و  odیفرب مه قلعتم هحرلس  . 

cal Gyهلحاس ۰  atدلیا برق  . 

 كجوي و رلیدنود هب وریکرارکت هرکصندک
 ر هدهسیا رایدنالئاص هنسهفرا كلا
 نداروا Se BUT بودیک هرکص تدم
 ولرد ob J gm و هد گران وب ۰ قدرا-ةرح

 <go جاقر ادعام ندقدناوب JES ولرد

 شلدا نیب زتو نیولت یرلهرهچ abl راایوب
gal۱ .  

 £— بفانم سا



RANG 
 لا ندیشحو ترد 9 نالل جام <

 یبیشک ی کیانالوا Li لاو یراجنک
 رولوا كچهدیک ههر ره فوا دیک

Saalهنانا.بسا هدعب و كمروت 4: ریارب  

 هده یا ید را كيك وار as ردق

 (digs GRASS یلتوف تیاف یرلنوب
Xe Ge Vailهدنروص وش ندغیدهلوا  

 , adnیدلوا 59: هتعجا رم ۰

WA) نوجا Hel لاخدا lin م 

 ناللجام یبیشح و ج یکیایغبدل وا شيا

 هفرطر اهن بوریپآندنرا_ثادفرا رکید
 تا عابمطا یرلنو هرکص ندکدرونک

Paz رهنما ماطر ay رالا de pe 

 ندریمد هدا ز ندیٌمره رنو ۰ یدرب و
 ندنآ ودالوم* <  Aeیرلفد  byeج وا



{ah 
 رایشخو :نیدراقدح all> yas هدهنادترد

Geile yز كب 229 روروک  ok 

 ناللحام هدهتسا رایدد:تبا قلا لر ون

 ییکجهر و djl bray رکات ی را ةة

 ay BL) J را هقاح wb رش و ب ودیا ماهذا

 GAIN یتفیدل وا تراب ندنسارنک
 هنری را هقلحوب este و جک یکیا »

 ندنرلک د موو وک ریا وک هدن مک
PSSوضع سا  

Gaile Jol otoكنو . رای دهرس وک  

 لر هقلح یشک یکیا ندرلهشاتط هنرزوا

 دن Slt كرا شح و بوجآ ینبرا دک
 S99 PAs NS هرکصذدک دریک

(Slate كرهدیاطبر ركز هدررب م را هقلح  

 لاح ر Greed late زا صا هد ییسیکیا

 ۰ رابدیوف



 هغاز و-ط J ل و Eo و چک «

 شمامهدیا liam الصا یییرلقج هل وط

Ot JI 4ندر  oyیتح ۰ رايد ناتدح  

 كن رالوف هکر یدنلبضغ هدرا هج ردوا قاارارب

 یراریجز هلن وف هسحنالوا كن pls و
 idle یرلادص یک یرلفدشلاج aie sh وف
 ۰ Lol sa رشاح هدردو

 SHY یدصقم لصا Gal د

 ج hiss رارب abe pt هاب وروآ

 هدراهجردو Oy Gully st هدنفرطرب

 .افوح ید هدا وروآ یرامدآ by نوزوا

Cams! geهد ینبراه جوز كراو  

 كلو .یدشود هنسوه كمرووکرار

 بودیاففوت ییشح و یکیا Koa رزوا

wis ods Loan joalbهرامدآ نالیدبا  



CS 
 تلح یرافد_لو كن راەجوز یشحو
 GU هةببضت تح نوعا ىس« اراو نیەت

gata!ىلتوف لا نوا كلوب ییح +  

pealوش ییثک زوقط <  Filییشح و  

 یش زوقطو «یدردنوک نوا GF وط

 Gra Vath al لاح جوک یییشحو یکیا
 تیام هدهسنا رلیدالعاب ی رلفابا یی رالا

 .یدلوا قفوم هرارف هن یر ندرلیشحو
 S'S نوا قال هقا را رکت ههءفدوب

 ن-؟داکچراتجز وب كب ۰ !fos بیقعل
 یی رالوق Grail طقف ۰ رایدنوط هرکص
 ہد انا dale Owl نوا Oba الغاب

 هه رج رب هبروبعلاب هدنرزوا یساسفت

‘pielهک وب اح  bio aندن راکدمءهدیا  

 ۰ ریدرچاق



(3 
 اهد ر یف یشحو هشرزوا كنو «

 رکید ناذلو فوفوم SOL بويعا بیقعت

 نال دا فق وت هوا ؛ هن Lass 4 یشخ و

 یراقدنلو كن Jaw ys كیشحو ىکا

cleهدنابوب بونالک | یتموزلیسلرتسوک  
eek! Cl As)راطخا  ablهد یخ و ۰  

Gyزوقط بوبعهدنا در  Boerلع  
 ۱ «یدر و رارف هکمروت وک ردف هدیه

ude »و ند ر  J Loeوف  Aiwadd 

Jolyندي شرب مه 4 رش داق .رابد-لوا  

 .هشاظ هدهالوا هلته > gis وا یراربخ

 هدد-سرا رایذلیا Syd هلنروص yor یر

 geal وا شلدنا سبح كن رج وز <o الاب

 ناهزیراکدن رک وا ند.شج و ندا تالربهر

SIT بولو یبراچاصو هلاغنو ob 



dD 
 ةد Jam رد وا ران داق .را د رام اب دعا هرل رت

 یرادص هکر pal روب ale هلند ر
 sal“ رویلب دشا هل نداحاأس

ya! «یشک زوةط  otheهدابز لا  

 راو !rely Oda داععا as ربع aw زوم

 ae 7 هدنمای وهلا و راق ناژ هد وا سدا

 كدا وب am\b Sp ۵2 _ ترا هک ی دا

Athaو-هاا و راق ناز ۰ یدبا شارو  

 روک pall tls هدرا هج رد وب رل داق

 ۰ یداوا EE هدیسد-نک نامز یکد

 فسا وا uP £ ترقه ده هکراو ردد <"

ob culوش  as ple®تش الصا  

 و ,’Sala وا ہد د ےس! دیا كح هرون وکر دف



(14$ 
  Oh yall gobیدا شمربف یتراسج .

 هد یر اق وملاوراق ash مم »

Sbردشاذار . olyهدرا هح رد هب  

 هک ردیامالک | ندنو-ش Gard وا روج

 OY seas وب مدا G4 ررب هکلب یرره

 هدنراوج یراه-,لوف J itm y شهدموب

 هحایص رار هل راشادورا هد جافارو

yasقلهرار یک .ردءاب  orb 3 os ay 

 . « رد اهد یشح و یکیآ یلبوب نوزوا

yyیرل هفاط قرهروطءهدناز وا الوارل يح  
 ۔ لول Yoo فن رظن هلا هدادااقوُف تادرب

ilرورلشهروط وا لر هاکر دقه ران ا  

 « رد رشلاقهدار وا ردف هحایص هلا هات ودروط

 شاوبشا و Lam وو زا وار ولو حابصظقف
 3 جاقر هرافالوف كرانداق SoS هبهتلوف



۱ 0% ۱ 

 قا 28.85 شد ندهرا + رایداد وس زو« تفح

 كن jad ss هرئص ندک دنار 54 نامزرب

fixرا ردیا ثع راسمهرارف بوقرچ هاو  
 28.39 جاقر را هفناط نالواهدکبلک» هدار وا

 ریدلبا win) Spam و قر هلا < هرکس

 رد و ly 5 + رلشمام هب gb ولردر هد هسا

y9 هلا هدا-ه)اقوف تورم  OF jas 

 ۰ ردشمار هل وا Ke كس

 هرکه ندکدنیارارف هلهج yy رايش حو د
ysدر هبا  gt tfعون ره بوااق شو مو  

 .یدلاق هدن لا Saath تاوداو ايشا

 هب .orld هداب ز al نوا و هک وبلاح

 فر رعت هوا هدوا ےس | راو یش ر ناباش

 | gist وا تانا وحزب داوا شع ا



(۱۰3 
 شم ریچاقی برای هک زو هی رانو رايح و
 ارز .یداوا بجو » یزهربح یره ډوب

jaalbنامز یراکدلیا پرقن هراهبلوف  

de Obl y=كى ندهروک  Aas Byeوا  
 هدارود و oi pal y abl رب روس هدرا وج

 شهروک یب رافذالتوا قرهشالوط هدارو

jis! » 
 ندا رارف نه را هی اط حایصیمل را <

 Oe 5.6 Kall تدوع ندسقعت یرلیشح و

 aed y ممه هدفارطا jal g هقبقلیف

ogressللا یتسبرس رب هدا-ماقوف  
 | شمالقاص هنسهرا !JIG راروشال وط

cim yg, olyقوار هنر ندرهشاط +  

 تباصا ava ge و كن هشاطقوا ۰ یدنا

 لاله ILLS pal یللاوز زا ردا
 i يدل وا



9 
 Bal یرابیس> و و ا مرا هناط 9

 .toch راد دم هب ال هقاب جد هدلاح ی راکدلبا

Susy۰ رد راءاعارارف هرز وا تماق:سارب  
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 ۰ ردراویرا وهرب كوب كب Fo هتابط

 Bd ر هدنسهدعم كس رب ندرلیشح و الث

 eral كنغارزم لاحرد هساک هلوصح
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 نامززمکیدلورایایرغوط هلحاسوا هد هيا
silشم الپ وطهدنفارطا  pdm gS bly 

 5 ly .لدروک coe رفدل وا هسک هقشد ند

 - انا نەفس Fol تودنک هبورلبا اهد

Ak dy 5زهیدشالوط هلیدیما  

 هرزوا كا تدوع IAL هدانا



N ey Aa ae ae 4 

dir > 
 هدهاشم نکیا هدفاز و" ز ؛ زو ۵ یب : راقدل وا

 ۱ : ۰ دابا

 یراک دسلیا برقن ashe oy لک 2

 .وصو قره lo gab ه-عفد جاقر نامز

 لباةءاکو ۰ pal ترس» Orel هلتر

Gy Foyافا یمال-سممر قره بوط  
fig ۰ abهلزاغ و لردیا برقت هلبمام  

 ییفب- هلو تونل و یلخدم Soy gba ره

 یرغ وط هب ورلبا هدرا هسا !paleo فشک

 شم aed توروک ییکیدلیا دادتفا

Je else clasنایمرد ةوالسع هدى  

 BSI ناف د زب Calf ندن راکدلیا

 as رافرط ورجا Sky هل زنا تقع

  etsفر و وارق :

 الو ردا ید ارجایزمرارفو »



#۱۳۱ 
utyو هزفروک  eA_s)هزر وک یخکیا  

 1 در وا (ab و و wey هدرلا رو ۰ د رک

 : ادرک هلو et sl Sin از
 از نکا age هاب اف وک و

4۱:٩ Volهاشم  Slلود  lasکد روک  

 یرکید و قرش بودنج یر ولت وب

 ۵ ءهدوب ِ pol هد 9 رط ی رع توج

 tate oth و هن ناللحام

 4.۱ a ناوتآ بش وَ » ن وا ىس

 ی رالحاس Soils gol یدصم لا

 BES وا نالف Git هجرد كنبراو-صو
 هلا زکدرب os رط fo كراو تو-اوا

 ۰ یدیا



۰۱۳۲9 
 ی هی ر ندهنفس یکیا روک ذم »

 یکیکهد-نماب « a نس » یعب

 ن زسکءهلکب !BLA نالیدیا قیفرت
 لصا د ندتکرحوب . یدابا تکرح

rasنموغنال وا هدک انا هرادا ینیک د  

 هدافتسا QAI كنم ود یسیک هدنماب

 نب زسکغوروک هتاف س رکید كردیا
 یسلیا تدوع a lst. ol تو 42 هد ورک

 + شیپ
 ییسهعلاطهو-ش نموغ !aba یف »

 . ردشمالنا رخأت هدقع وق هارجا عفوم
 اننکسمود وراولآ ندناب رفا كناللج امهدک

 واردو هيلا یوم ندنفیدل واهدّْغل وب ید

AS >هده یا شالوا عنام هنسارجا  

 die هشاب (a رارادفرط رک و نهوغلرک



۲ ayia 

۰۱۳۳۹ 
 یسهنف- « ناوتان نس و «ردشام

ace!ھارام سا هدنروص و  lym gtلود  

allكمروتوک هاا سا ۰ ردشمالشاب  

 NK رلتجز obs كب هوا نوچا

 یر ندیشحو یکیا زمغبداوا شع ال هاب

aayرارف  Te yew > Galناوت  > 

ain۰ یدبا هدنس  VLهلام ولع مز هغد اهرخ  
 ردو هاا سا ییثحوو نموغ هروک

 تریغهدرل هجرد وص نوجا كمەرونوك

 یلدوج 9.5.1( Cob FoI یکیدرتسوک
 اوتسا طخ یشحو نالوا by نوزواو

 وارد وشرا rene و

 ۰ ردشملوا لاله ردیمهتسوک لمح
 )ردنا بیقعت ییسهنیفس « ناوننآ -نس»

 نويسي وفالنال واش apis le gh هاو



ire 
 هدنماب <  Audieتدم ر  aSهدل وب كل

  beلرب یاو : a 2و 3 ر ۵4

  bis Fs insetھ۵ دا راک ردقهب

“Soll gab be روک ذم نم ندفرطر 

am KIL یرغ وا ce | تیام بوروک 
 روابر و رارف هک رج

 « هب و ربا هنیفد یکیا وبشاناللجام
ore gers + رکص ندک دابا قوس 

Old یکیا رو ہک de afl sae fl 

aS رح یرغو-ط هلانف Side رغ بونج 

 ندکدلیا هقاسم مطف تدمر ۰ یدالشاب

  roه  4 tlsرر كجوب اا

 ندراس ۰ لدروک  BEندربقلاب نالبر و

 كب  SPsزمبدروک هد ورد رنو
Say و all J jal» د هرم Age 

 قدل وا روح ۰



0۱۳۰ ۱ 

ab واںامز abana gy > 

 .رلتد وع er یکیا Ol)» pial Sle را

 . لابا فقوت هداروا نوا راظتا هن

 SAS هده یا J ردقنوک ترد مامت

 یر | روهظ ندفرطر au dada وب

pintیدالماب هکع توعد ی ص را هی . 

 Gen خذ كلن وکنوا زکس هن رز واكنوب

Seleكجو زه هللا رلح الس ولرد.رهو  
 by ی رع وط هنس ورلبا Als یلادنص ر

 ق قع ga vey توذا و لح دهر تور

 ندز لادنص لوبو + !Sates ك.ریدتا

 یرعو۔ط a ata ي ت 31! تفرا- ۰

OS a8وا ماع  tتد وع هرکص نوک  

 ال و jaalb ناو ots ورد هکییدابا

 ج كيو ت ر دیا فش نورر هد یار



Ci: 
 ی راک د ر وک یغیدنل ود ele رگ رب odie و راد ا

 دن را هج ردقمر دلی ندن fi poe هلتهج

 bt رک دو هتشیا ۰ pal شعا برن

 جا هدزب ۰ ردزکد نالبر و یاب لدعم

der yyكج هيء هلدا حاضیاو فیرعت  
 ندزمساسګ وب یہ بوث ge هدرا هج رد

 ۰ قدلوا زرکشا یا

 GS هدهطقنرب بیرق abst رګ د

 : یور وزرا » 497 روک ذم نالیدا

galتالانف ردو هنامزوا هداکو ۰در و  

 وزرا زمگیدنا نوا فک ییلحدم رکید

Otteنور و ه-قیقحا ق «ردشمرو  
an.ےن س نک طرح = رکص ندک دادا  

 هرظنه ضرع هلن نالوا صوص
 ۱ + ردا



۱ 
۰۱۳۷5 

 .هرکص ندنفشک yy روک ذم د

 شالا dhe gt ab gl 54 42 هوري ک

 هد dees Gast daly ییئافم (sata وا

i>زکلاب هدلاح زمغلدهالوط تدم  

 هلو GS یدنما « نویهیسوفال د

A Ko dalیغبدواهب  Gly 

 یساراوس هروک ذم Bude هلدهج زمیدتا

 نامززمغلدروص ینو ندونارسمناژنالوا

 لاف OMAN ما یشیتفنو رود « ناژ
 حاقر توشالوط تدمر ssl هد ورد

sale oderblaiفوت  Kallهدلاح 6  

 ندفرطرب جه Chel ناو آ - نس »

 زار كراوه هدرنوکواو !GHAR روهظ
 قرع كن هدف وفا (Ot ہیک زس gx وا

 باوجیییراغداوا شرو لاقحا هنفیدلوا



 و
۰ gab gles رد 

= jae 9 ناللحام ه رز وا my D 

 كنسهنیفس « ناوشآ  depیرعت لاح

 یمادا ( vist Hingهراوتشش وال

  « OAL Sealرهی« ناوت 8 نس

 هصادلابو هدفرط  JISیرح هدنلخاد

 یءدالحاملاتف هدر ددل ییبدم هلو والا

 ود الا كن همان م عئاوم  ASهنس هطقت رب

 ندک دادیا زکر قارابر كود  Knoنود ء

 تولقار هرشن رب هاند  ayهده نا

 كن اف سم  Fileتک رح یرغوط هفرط

 شالا ! Hatsر هرزوا قلوا نیبم یب

GMA طق ىنا را خلوق بوتکم 
 هکیدا هدنماننا تکرح  sivelyهب ورک

  he Sy Goaزکر تاذلاب یتاراشاو



Stat 
 Sayre وال» هلا ناب یتکحهدا نییعتو

 سا للا لافتسشا هللا یرح زکلاب

 + یدایا

 ندنتکرح0« راونش وال »دقة ىف »

 هدر جراخ ندرال ق ناللجام هرکص

 زکر قا راب یکیا هدءهفومرب كسکوب تباغ
 هدن ززوا هطار جوک هرکصندک در دتا

 تک ن ره رم ور تا
es ahs ضعب هدنروص كج هديا نیبعت  

 aS وبشا ۰ geil تاراشا و عالع

 eh sl یفاص واو لاوحا هدنراوج هر زج

 كب ندنراتروه زاد 2 !دل وا SEI نیبعت

 ندنرلش وفزکد یک !|be S فداصت وح

 اور یدراعوف het ید

 wey هب و ریک au o Sue تدمر د



qi -> 
 ۰ Jab ر دق هنبتصنم « یر ندراس »

 Ande < نوسبوفال » هدارو ناللجام

 یهدنمان «راوتش وال » ردنا فوت هلیس

 تل ۱ را أ ais ye كلوا
 هدنرزوا هطا ك-جوکرب تالذک هدنفرظ

 یکیاكنهطاو + coh زکر ,ole كوب

 ALS gs هداعلاقوف راغاط یهدنفرط

 GAN) gine abl راق د یرلد بولوا

 ار !ok مرد لاق <
 كج هيلدا فدک زاغو Owl sul ید

 بوبا فقول هدرافرطو قدرا هسدارولوا

 تا ردو 4 يونج ضرع هجرد ۵

 هک دما شرب ورارف MoE نامز هداروا
 (Vale Joe هدنرلسومزاب هدهروک نم طاقن

erرد لج هلی د قو  Jamهل وا هص.ف 02  



۱۱ 
 زودوک نابه ید هدات ey رار

 HAD y هدناورد لانفوش ۰ ردبک قوب

 Jad Sal aks لوا ن رشت نامز
 «رلیدبا روا دادتما هدایز ندتعام t وا

 !GE فداصت هدیونج یاسما »

 نالاق هدفرط لوص كلخدموش زمگی دل وا

dalو ۰ردقوجكیضاراقچلاهدن رز وا  

 ۰ كدرب ویتمانیزاضوب «ابنوغاناب » زهزاغوب
 رب اد-عام ندقدلوا فیطا ًادج یفرطره

 كنافص ید هدنلاح یرو-هظ هنطروف

gloنوا  OLSهدد“ رف عرایره  

  بولیدا فداصت هرانا يل bie تباف
 هلا تاقورحم ید هدنسهطمن ره تالحاس

ibردهدّقْل وب وص  - allیعونره  

 نالوا ندنسنج هیدرمساو ate هلبا



۰۲2 
 BULLS ۰ راردهد-ةفلو HHS تاناوبح

adفداصت هدرالحاس :  Obs Oa! 

eae deیا یعونرب بولوا عون یکیا  
Reoی  padi dd awlهدعفاوم قال وص هله .  

 توا عونرب روشینب هد INT هردو
 ۰ ردقو كجهد هننذل iim“ هکردراو

 قداصت هدزعحاسیانا زاغو ۳ لصاا

 هل_ةلوا ندنرل_فیطا لا كعفاوم زمكيدتا
 + ردظ sity (MS 4 اکما ًادجرارب

by! «هنیفنالوا شادبا لاسرا  

 paw رارکت هرکص Full تدوع

 « یتورب وزرا » هدلاح زمتیدل وا هدکلر

yy joys gilبودبک ردق 4  ode) 

 بو.ةبچ ندزافو ۰ لدروک یط: رګ
letلخاد هروک ذم  pay)لراقلابنامز  



1 {ir 
  ust colsیر لدار  Loteدابا

 رویدا بیقعت ینبرکیدکی قلاب سنج جاقرب
  . foalتارود هدننايم رانو . OALرقلاب

 هلا  aتانو و روقسلآ نالوا ندعونو

 نانلو ندنعون نهردن ول وف لراةلاب یهدنمای

  Noرزوا زکد یر هلاف وف یک ا٣ا ماطر

 هدکفرب-دک هلوصح هرظاهر ببر هدن

  + galرنهردن ول 8-9 نالیدیا بیقعت ارز

Fr هنسهصاخ Ga gl! هدنرزوا زکد 

 وا كلام  Madندفرط هروک ذم ك ءا ندن

Vole بوقیح ندوص نامز 6 fale وق 

Old و مسج هد_ههجرد Gold شوف 

  abl oo jeوا  aseطقف «رلبدباشهالشاب

 قج اج واردف هن ران وب  glردفشوفز هدبلارا هسل

 ماود !ot ربط بدم J ندن fam هم هچوا



۱ ($ 
 هب و ص NK gh روب هرکص ندک دایا

 یرل د هيا هداناو ۰ fol رویشود
ulyرکید  oj Shy jal 

 وص كعا بقعن ید ر هکلوک ندیا ساع

 OF PAS gl شماعا le a رازا هلیر

 روا علب و لکا لاحرد os Jogo هزکد

 مد-هرب راقلاب یو-چوا وبشا ۰ رلیدا
 .یدیا یلتذل كب هدیرتا بولوا هدنلوط

als yell «رم بوقیچ ندنزافو  
 ماج نامززمگید ایا هفاسم abd هدطرحم
 jes کا (Iam ه٤ دنک Qa الشاب روزی

elyنوزوا نانلو ەد نه هنیف مەد ەرە  

 ماهفا اکو و قعشونوف هدهلبا یثحو یلبو
 هک god روص قعشاح !Kk مارم

podebوب مز ۰  Cele pallبیرع  



3 
 هطوبایسا یشحو ارز gall كلر رب

 مد-سا وا قجهروص هن ره diye یکی داع

 هدعالک grads هليا تاراشاول رد وارد

 فناو هنناسل ابنوغانا هد ن ۰ مدبارویشیلاچ
 هتسدا لات وس هب ره یشحو هلاهج at وا

 هذعنالک ها عاضواو تاراشا CHAT هس

 ۰ یدا رویشیلاچ
 یکرزسلید اندامو هدنروصوب زب د

 Sahl قرت هصبا هدنصوصخ. قعثولوق

 .وعاناب كن رره ندایشا Oly هدغارطا

 نامز مفيدروص یتیرلعما نالوا هجا

ehندنعددالک | یمیدتسدا كم ده س  

 رابوس GM) Shes نالبروص لاحرد

 هنرزوارفدرب قافوایرذوب هدن ۰ یدبا

 کب يشحو هدصوصخ وب pal pl ديف



6۱:2 ۱ 

 ll Bad نامزهنره هکیدشیاآ ردقوا

 dh) rok “ىش مکیدتسیا Ae رز وا یم”

chao pu ghرر وییبا وج لار مدسل وا  

bal۰  

 یکذ هدنسانا colon So وڊ »

 + gal ہدکمرد ناکا ob 5ch یب یشحو

 اس 3 زا (ae Sy ا كايا ره
LL tLر صوصخ  BES 

 ہد: Sle Jam و یک مکید KS هدوج و

 هدکمر وک (pee كاب را تعاص عون ره

 یشحووبهلج زا .مدنرک وا ید (Sf وا

 یییرافدفایشت |هدنروص هن كرابلاب وغانا اب
 Fil aad نوا ys ۰ یدنرک وا

 ندرلنوب بولا cram sh نودوا

eyهدنسهنروا  ran Azرکید  



HNN 
 كەر وچ Ade بوق وص ی > »وا كن ود وا

 ۰ یدابا لصاح ش و هلن روص

 تدایع نوک ره ث را هشاط یک

 قاف وا ull y هدد رال ةوا نا ی راک دابا

Aigتو) هثسخ نوکر  yتخ  AM 

 هد یدک هد رز وا یا ت یکم

Gate!ندکدر و یوا ۰  Berra So 
 ۰ درو ییمات لو ردا زینفا و

 کی
 رک Ab بودا wile ډزو یلحا

Fly! bistلحل ث٫افو هد: زا  

 !Ja س <a فوك یجب زک س ی

 زمیدتا تک رج ی رع gb هفرش هدیروص رب



GLAS 
 اک ر هداسد هدانا

 هنلایخو ” mansشهدم هدراه جرد

 كدکچ ریتةیص  hwy ۰جوا مامن
 تودیا ماود ردو نوک یمرکی و یآ

 هچراب ڭک | یروق زکلابهدنفرظ تدمو .

 را  ahایم:  ydیرلیذن  abeهلد ریکنامز
 داوم هده ډا  deعون ره هدنرلن ورد هروک

Od fad وا شعاب اوو رادروفو راکجو 

 ید ندناناویح  BPتبغر هنلکا كن رب
  Sassouهکمګا ۰ رلبدبا هدرا هچرد ی

ey عونره ید رلوص KOs روبح 
 یواح ی رام ! Kodalyزکلاب ادعام

۰ gal یفاک هه ab GLI glls كنسوفوق 

Sahl لمح تدمر هغلرسوص و ه.فلحا 

 داومتدام هد هسدا  Bos Jeهلکا ندیکب

 ۰ قدزلشاب



 ر

eee ek 

۰۱۹9 
bis «ماود نامز قوج كن هدرلنون  

 یرا ه-چ ob دا کب یلدروسف ۰ رایدظا
 بولو هل هد ورد Glin هرکصندک دتب

 روا تل نود ید
 یرلءهالر دنیشآ لرلطالخ !yl Jo هنکهرد

 ?set زوک وا رب كوب شلرامص نوجا

 ییردو قافنالا ۰ یدشیلیا هزعزوک
 ندهامدنچ 02 9 هدهسیا در و رارف هک

 هدنراوشراق راکزورو شذوک« روغغاب یرب
 دام یشان ندنفیدوروف دايز توا
 نم pis “Gal شم رب ؟ هلحرب یک س ونابا

 ۱ هک و لاح ۰ قدهله جراب ی یردوب هلا

 یهچراب رره ندنفیدلوا +okt G ریصبا

 نوک شب ترد بول فای بیا a Jo وا

 هدانناو هتشیا ۰ قدقار هدنګا زکد تده



}4 
fasهدنرز وا شتا ندنرلفداش وع زار  

 ۰ كدلیا لک ۱ هرکصندفدن رازق
 یی. ساب ربا زوک وا 6 راو 325 وش »

 هکع وشود رارکدت ois ندک < Fs بوب

 هزعدادءأ هدو. مادون هده _لأ قدالسثا

Gani Jobر جه ۰  heseلوبف  
 ۲ نالوا هرکتسم oa Jam رد یکج هم هديا

 ۰ راج aks Cake ب gash ر ر رر یرانا ویح

Gedyوب نوګا مز  flyقثرا  

ohشد وا یو  lke “jalیک هدن ورد  

aloeیعید- وا دود اذ یر  Ag 

 wets یک SS ہرکص نوک نوا شب
 هلا لاح جوک یر . ندرل هشاط ندن راکدلیا

byوا قح 4 وطهر  aie. be red pee! 

 .یدا ردنا تحورف هد والا



4(۱} 
WSIS FG بو Fo راهراف د 

Fel Koیر هچ راب شم وروچ كراج اغا  
 ندرلچ افا !a abt Jogi att یک هدنسه را

 یرلشالط GAIL غمرة ج abl راهزمءد

 + GIG هدا هشهدم تیروبح رب یک كع

 ناالک میناب هدا تجاسوش و

 لک د ترا بع هدندنوب vo KIL تک الف

calیشانندنمهیلب قلجا +  AEروبح  

 ر هدز هه کنم داوم ماطر زلال وا

 Sab وش .یدایادیلوت یکلهتسخزغا عون

A LPI 
 هم Weer یم هفاک كرل شاد

 - راف بو شیش oa Jam رد كج tl رس

 رو-:د a peas! ae ر 8 Od رود

 st زو-ةط نوا ندکلهتسخ وپ ۰ كدبا
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 هدننایم رانو یشحو رکیدر یلایلیزءهرب

«palیردق زونواشب یمرکیندرلهفاط  
 دوتخایو كن pls «An رالوف اب ید

 رطاقوف كنفرط Koy كنرادوج و

 یالو-ط ناسم Fl هدنروصر یلتدش

Obrasهدرله-سیدبا  Wj b_old fig 

 OM Al Gy bl ماود sadacily لزقحایس

 wblas هرکص تدم ر هلا ی وادن

 < رلیدل وا
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Jelزب . bidهب هعلاطم باب را هدو  
 روک ذم هدیش زمیدنسیا كغا خاضیا

 قعالک Rabat فشک هلهج ya كزافو

 Hal وا شا فداصت كناللجام wth و و

 هدو ندنغیدلوا Akl درس ینالکشم

 !ods ساهتفا ندنسهمانتحایس كیاتف هی

 ۰ edie! ind duals مریمف ۳

 و Br dle رود ثالیا هنشیا
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 طرح رګ هلا چ وا وب ناللح ام
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 روصت یسەجرد Jy بوکچ را ناقص

oll ylرد هنسهفاک كنالکشم و حازم  gle 

 Calin y Male زب (coder! ps وا

 wie Sioy ندرت ةيص یکیدکح هدنلاح

 . زکجهرب و تامولع»

 هیانزلم aide جوک یک حوا وش
 تماقا تدمر هداروا رايد لوا لصا و

 رلدا رع وا 220 ”pile! ye رارکت ردنا
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 بوم هرا شاب نالا ام am 55 9h دعا و و
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 .یدلیا تایح dy ییوک
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 OLS هدنحاسیانا كناللحام ندنکیدابا
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 رانامز وا ۰ یدلیا oo 6-4 هالو يما

 ودناووا یروما SEI هدهر زج وب
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 رار هلقلوا تبنم cals ۰ ردهدس ره



6*۱۷ 
 د) وا ی وتح هد هسا هر زجر فطاطاقوف
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 كجا تور بک KIL یمهفاک ناھ

 ره هدابوب ندنرکدلیا تکرح هلی وزرا
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 جوو ارز .ردبللدا رک < یراسان یخد

 اتما ید كناذ  SUSوصخ تیمها

sty ندرانو هلج زا« ردراو یراهص 
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  Sainكدیدجر بوروک  a glهد فرط

 داوا شعا نالعا یغیدسلو زکدرب مسج

MS یی 

 یدنسهعطق ورهب هدع) بول و هد تح ايم

gtr وا و pel رامتشا هلن اب راح و تاپف شک 

 جاقر ال وا رازبب نالوا یسک

 ۳ هدن-سهءطق lik جد زتروق

 بوربدلا هزوک یرل-قاراک ادف وكوب
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 زه تاحاصنا Sah وب هدهسیا هدکلر و
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 هنعاطعا تاحاضبا هجور | هدار و مر

 : هک هلوش ۰ ردراو زکر و
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 بک یھ ندا قن و حا قارا

 كناوباابهدابود هدهسیایسوه كالا تور

 هدوا هکیدبا راو Gry ه-جوړا



2 a> 
 ,ae نکنز تباف لا نع هدا ایا
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 A Sy ناناو ايم هتکرح Lye وتم

 شهالفاص بوریک هجلزبک یسیراپ ہیک
galتییسیدنک یرلنادهدرلنوک وا ارز  

 :كجهدیک ههرتره بودیا Gui هدایز

 ۰ رایدیا شالشاب dated هسلوا



GW) = 

 هرکصندک دکب alin sider و وبآوبلاب
 قرهشالوطهدارو هداروشرتار هليسددنک

 بسک هرخ الابوكلا GAT هلومح عقاوم

 ,ALL ناتو مدتموه cel تور
 فال هد رک سمهراذ pro gl مج صا شا

۰ Gal pedal aKel 

 هلافشک هدناحایس یکدنسهعطق ورب

 كناوبلابراذامز وا راز نالوا شلنا راهتشا

 هداتلا یتراظنو هرادا  lityهدننایم

 نالیدا هللا رلیشحو هعفدر ندنیدل وا

 رارف كرهیمهدیا تعواق۰ رازى ەدە ەراع

 نیو ندراشادفرا ی هدناب هدهسناردا
 درصل هسلصت نکیاک مزال قمراتروف

 بوسهلوا قفوم  dm SILردبا رارف ۰

 زا وا رو | وا راد رب ندهعوو | ویلا



 بت
 ۱ هدنلاح pul هدنلا pm و كل وا. ار

fim yas coi,ندلاوحا رّوشیئاب هن  

 راب هنصرلضت لاذ .dil یفیداوا
 Shy ۰ ردیا نایمرد مورا یسغلوا
 مد ا رادقمرب ath رارکت رازپ هنرزوا

 رد-ف هلع یرلفدنلو لری شحو قره |
 o Kum نده ley لوب هجا بودیک

 . ردشالا صلح یلویابسا

gallیکیدنا ارجاهلبارلنانلوب هدننیعم |  

 رادقمر قوجكي هقیقطا قەد ن سان ارلتحا يس

 شلیا تور تک ودنا حجج نول هد

 هاا ما لاح af هد gy كنو هد هسرا

 ۰ ردشللا سح تیرو بح هکمردنوک

 ندایا٧ سا هک ردنةد ناباے هدیمارو-

 ټکر ح ob رو-صر يک نوک ره نامش



#1۷4} 

yalكرابک  sla slرلحایسیراک د روت وک  
 - هعلاطم كماعا قبضت یرایشح و هدننابم

 ۰ baal یک قو ۳ نالو ا

 ,ot Wi pute یسهلج كرلندیک "

 ضبثو ذخا ght لومندنوتلا نانلو

 odds yy هرادحرد لو ص stim وصخ

paulید [ویلاب  ads ZT)هرابشح و  

Ch 4256بوناروط هن-هجزفاصتا  

 ند فلو ess ريغ *هلماسعم هدنراقح
 gon Sends هلج زا .ردشهامروط ورک

 « كساق » نانلوند few ر jes یذح و

 ۱ هددخاد یدوش با یدک یر ندر ۱

 یتیم اوبلاب ۰ ردیا توعد هب هءطق نانلوب

yly abel plداهم یکلوا هددسیاریاک  

 dh pro-am و بویمهدنآ ه ظذ ی هانهود



 تیم
 كرل شحو هدانناوب ۰ رالشاب aa رام

 ندنرلکد-ایا قارحا اء“ هدینب رهبلوف

 هدایز ك یالوط ند-)احو » كل. اق «

 ail gdb Bea's یتح ۰ رولوا سوپ.
 ! قدابههزسزب » : هدانا یکیدلپاتاقزلم

 كن رب ند pol ضا: ؟ رد ه زق ابف

 اب نامز یتید لوا رفاتسم oy بوساک

 ؟لدن یر وصف هدمارک او زازعاهنسدنک

 هدکل ور رفاس ہل وا كاج ہلک ےک ره هارو

 ot ا وش زروبراو هرل هچرد وص

 .مرولی هدا ely لوب وش راق هزس ېد

desچک وش ناروط هدزک وشراق  
 نیمأت tly ل ,علتس ود | زکفاب ه۶ زد

 هدهرزوا ق لوا نهر opel نوا

 هزکیدنک زک هبا «pail مر وای هفار



4۱۸1$ 

 ۰ ردشعد« ! زکسرولی هدا چدهجوز

 ATES pe prep ق
 Gly هدراوج وا هن هرکص ندکدلیا

Isیشح و  oath) Sate srt 

 . یدیا OF كب سین روب .یدلیا توعد

 ردا باج یتهجوت كن اوباابود زنون
cabin yeودهن موو قعازف  orl slab 

 NS هرزوا !Gly صوص# هنناذ نوا

 lal لاعا هدنروص ond“ تالا

Sy,هظفا ع هد لاح هع  ela! 

 ه هن روا یس هفاک نونا !oy شل وب

 هاو Jb E رج راتو . یدوف

 ك ملایم ys دا oo ندکدر و

imsهد  Ao el gaa Pld y + 

 نو قوح .a رکید و زآ a ر هدانناوب



IA 
 یکیا كنوزارتر نوحا قاوا شمالرو

 هنزاوم قره وف رادقم رر: هدهنسهفک

J sland Fol نکیا روشیلاج هکعا لصاح 

die ھے صح eras رگید و هزاز هنر بوک 

 شار وز | اهد ندرادق:كجهدیا تباصا

 وا  galهلام ( GAS Soaلر  yeهاغ

  aوب سر  Als yeهفلا ییکوا

 رروک یتفیدسهلوا یفوم هدبو .ثیلاج
  osهو ندر  wlanةو ۳

a) 90 93)! رد-۵ هدر هف؟ و رر وا ا ےک 

 «روسعا-ط یی هفاک فسا  fil otalاما

  Uae afهک رد :

ae راب ن ۾ hive 0d Jam رد وب د 

 یر  Usesشاه را وا  ya’ \ 46يه ٩

PEE 



HA} 
 زک هروب دیا زم.تحار GLAS مهم
 نوعاقاوب (og ا SL هر هعطق وإ هد مد

SREبلس یزفح ار هدمزب هل .دهج  

ediردف وا  Sue noo jhهد  bp 

 1 د S ەد ەق gy قاز وا هد نداروب

Foرا-  auندذند-» ود هدار وا هدعءروآ ول  

 OH هدم a زکلا یدرادةمر قوح كب مه

 نک ات ee یاب ا

 ىد یا ودا و تالا ی.اع كلا (A ها

 4 ه> ور 2 طق و هدک طا لاع! ندن ود

 J رهروک یی رافد- اوا هدکمامر و تھا

 » ! زکیالک ا هداروا ین کو رو كنوتلآ

ginsیکیدایو-.م یزوسو یسر  
Diyهر رانک زکدیک هدعذومرب قاز وااهد  



E: 
J So هد هلبا Jl Ub 5 Fro « مهرونوک 

  plyویلا ۰ ردا نیرءتو نارا یهج

 و  Arcamتراشا  fe odجد هدف رط

 زکدر  | gud yرالک 4

 هننددنک ردق هنام ز وا | ویلا  bloر

 ايس  birو هد هر دنا هد اب هل  lineهد و

۵. Sy ro تراشا ened و زکدرب 

 . sayلاح  6 Soyو رارفهکعا فسا 9

Awd وت زا در هد رط رگدد Swim, 

 و تامولعهرباد  gas) gl pollyروخسپ دنک

 یزکد لود وش هنتدا ندنعهدل وا مولع»

 اش نیا س یک ردا وک

dala تما ه> هنا زف ترېشر لود هدايه 



۰۱۱۵9 

Oleلوبو بودا تدوع ن سکءا  
 sat y هدناکرادن نوګا ثبشن هتحایس

 لوا ندزعا تدوع هددسلا ررو 3

 کوب بودا Gly ی « كيماق » جک

 ۰ ردشمر Stl سواراق نود

 نامز یکید-ابا تدوع ندرلف رط و

 .دنک توردوک ربخر هب ول 98 وع هند

 تحایسر دوم ی رغ وط هفرط س رع كد

ora yندنغج هنلوب  Si gla ctlییسلتا  

 Amst رګ ر هدورلبا هد هار دیا ار

 .نعر وربخ یتراشا یکیدتا ك she وراد

 هسا وا fr yale هبمولوف وعهد یتوارز

siارواط لوا ند: سد دنک كن وغ هب د . 

 + gal رویلیالعاكا وبلاب یتفج هن

aby gdhنامز یکیدر-نوکیربخرب  
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 شام روط شوب ردق ae باور

 نالی رب و BY SFT نوا قاوا
 .Ste ft ot el كرم وب

 كن هیشح و لئابف !Fist فداصت بوم ال وط

 یتحایسو . رد شش Saja راع ەل رس هفاک

 هکر د شه روک ریشح و ماطر هدن اننا

  هدووک رک كراچاغا كسک و و نیلاق تیاغ

oA)كو لرو  aie Ma 
 دن رکیدکی gr Jae sh at y قره وا

 هدنن ورد Jog 96 82! اشنا ردنا طب ر

 ندرلیشح و ع ون وب ۰ رلشءا AF نامز
 که دم < bla صا ھلن راقوح كب اخ

 هکر دء.دق وا فدا ص .د الحا یر ین قون هر وا

 سونور أوك dead ممم كاو لوب كا

  dansردیم ۰



INV 

 هلع یراقدنلوب dj شحو وب اوبا
 لا ندر یه جج نامز یکبدایا بره

Spell Uy etnaرزوا  Gotha a 

 هن را هوو وهباوفیکهدنهرا رلفاراب و رال د

 gly هدعنتع« كیآوبلاپ ۰ راردبا اجلا

 - هعا ندنرزوا رلجافا هرلنو رالوسیاب-ا

op jae! all or)الصا رلیبشحو  

 هرارروط shed Jogy ه بویهر و قالوف
 هن رملا gest ران ویایسا هن رزواكنوب

oyهطلاب  Gaندن رک وک یرلجاف  

 رروک ینو رایشح و «راروناروط Key ود
pfs! poseهر یغاشاند وراق و ب ولا  

 dar seh قوای رغوط ou JD ال ویبایسا

 ندراحالس لب ألا !oa filly ىراقواو
ooh 5هلنهچ یراکدلس ییفجهیاراب هشیا  



e 

(A 
 lb یرا یراقدلوا شعا عج هلند و

sad) Ge Jor sh (Syهدرادسدا ا دا  
 ندنفرد)وب رلناقناقیت وف؛دن i كل رال واما

 یراچاغابو دا هظفاحم os fol abl رانو

 را ردیا ماود هدقمال الاب ندن رکوک

 راچاغآ رابثحو ae رزوا كنو

 .رارول واروبح هک کا بویمهروط هدنرز وا
 ىم هج وزهدننابیس ررلیشح ول والاهن طقف

 یو بو نا ندجافا هداح gost) وا

Lilesیرا-ةجوج یکیا  GELتیامنو  

  Keردراشءا ررب ررب هدرلیشح و ۰
Gale یرقد:لوپ كرابشحووب اوبلا 

em © راوذ - رهبودر » نامز Hall 

 » هنلحاس ر لوس نالبر و یمان « رهرف

gpl لا رلناسنلوب هد اعم ۰ یداک ردف 



(1۸4% 
Oot LITلوا سار هد نما ودان روه  

 تاذلاب زاوا رول وا لعخاد هروک ذملحم

>Iیکج هديا |  paleهدایز ۱ هد هلا  

 هدرادة«رب هدایز اهد و ییغج ها زاق ت رهش

 نیم و wl wm یکج هیلبا مچ نوتلا

 هنسوه قلرآ ندآوبلاب هکردیللوا شا

 روه نالوا ییحایم قذر اوبلاب یدشود

golیدلوا منامهنسارجا كنسوزراوب كن  

 هر « هرکص نوک ae) gob 594 نابلیا

 را٧ و هد و را زارب درجات € زوم

 ۱ رال ونا سا یک هداب تولیدیا لنو ندنفرط

 نالو هدف رط وا هرکص نده و ¥

 ?on ود el € نە راد » یسهفاک كراش و



 ۱ ی

 و
 هن رزوا راوتایسا نانلو هدقملوا نک ام

 Del GH یتسهل-ج ردنا م وعه هنفب

 راشو هدرهسرار رونلو هدنروصت
ayییرفداو هدەملاطءر  Liedهساص)  

 هل آرخ هلیسهطا و یراق یشحور

 كوب و رداتعجارم o pla jar لاحرد

 ندهوف یییرادصقم od foam و هنرزوا

 هدهءوفدو ۰ را س هل واقفوم هغ راق ج هلعف

 هرايشجو نوجا ماقتا ذخا وا

 ایامعا قلهرا وب هده سرا pons! OE موه

 تایرمشن كرل راکضرغ an ناناو هد

ot Jalىا  Syn!سأح یتفد رظف  

jackردق وش +  Shyید اوبلاب  
 ندنکیدلیا هربتبونلو یییالوفر هساصت

 هبرغ لاح dine Gm یتیرارف یکلوا
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 یشحو قره وهدهب ر ت حا يسر یرعوط

 لوس نانلو هدفرط یکيدلنا هبارا كنور
 ۰ یدشود av ye Ohl فشک یزکد

 لوانوجحا یسارجا كن روصت ونآو بلا
oo piهدناکرادت  yهل  Sy Ashهدانا و  

OF plc gl,یلبخ تیام هد هسیا  
 یسهنس ۱۵۱۳ بودن عج pol راد-۰

AAJ oll۰ ردا تکرح ینودک یحرب  

Lilناناوب هدنناب هعفدوب  Sy pel 

 تربغ زارا هدازألا هدنساذنا رلتحایص

JK Sys de!ح هد دغ و هد رات حابس  

 ot Jo وصخ Oe jo SF وزرا ر داقوف
 باا ندنایم Pa Sa ورايا لا

 ۰ ردرلشادا

 تراشا Gow; a oh وا اوبلاب



۰۹۳, 

gorید لبا تکرح یرغوط هفرط  
mr baردا فدا_ص) هب هل هبق لوب 2  

 تمام ندنفرط یدارفا هلسفو هنرارورم

 OWT هعوف و ot را هرا فا رز وا یلدا

 فلت یرفو > ك U2 prem و هد هل دا

 نازاب یهروک Je 2-۵ و ۰ ردوا

 ,ce هده ley یر صب ندرلخ 5 98

Gahد-قیتکید-ادیا فلت یشحو هدایز  

 .رردهدکانا

Theقث راهرکص نده راج وب | ویلا  

 vo falls "ae ندرلغاط روراا بعص

 si ندنک,دایا یفداصت هب هعذام را ادعام

 عطف یرعوط هب رغ راز هلا یدارفا

 راق ككوي Alby تیاهنو رد! هفاسم

 یرافدل hog FKL هفرطرکید ندنس هت

Ye NNR 



«۱۹۳7 
asi py digoزاوارول وا لخاد هطاقن  

 نوکوا .رارروک ندنازوا یطیح رح
 نک اس هدزکد تولوا GLI Ol اوه

 هژرس Kail سس (as) Yana وا

 cule اوبلاپ یعظع رحوب نالوا هدقمالراب

 ردشلنا aici ay | شوكر راجو ےسج

 یی الط اطيح رګ بمول وه فو: رف
 نامز یقبدشان هلحاس تابا كردبا رورم

 Fly shal یظع و تمرحرپ هدرا هج رد هن
 یطیح رګ اوبلاب هد هءفدوب !ans شع وا

 J pldy = es رروک ندقازوا

 یار | الد Pe نانو درب ر

calد  yo Jak!۰  

 یارحا S55 > cls وا یسز رک

 ۷ س بفانم ج ت ۷



4) aap 
Obl inlیک  alsندکدلرو تیام  

 ندراچافا مسجتیاف abel dhl و بلابورکص

 بیلصر كلوب ندنویو رلیدسک ینبر
 هبهطقن یراکد روک یطیح رخ بواب

 هدنروص رب ناعاط.تم هدوب . !jk رک ر

 SIV gdh هرکص ندکدت بولبدا ارچا
 یرازوک رک و نالیدبا GS ردفهیاروب
 یضاراٌهناک نانلوب هدکلنادادتما هدنک وا
 (Gods هنما se هوکح اب ایسا !cha وسو

 ale ل ۲ هک Mirly فرصت تن
fe,۰ یدلیا نالعا  
 هنتموکعاینایسا هلبماجت لرلفرط و وبلا

 sakes رکص نوک دلبا نالعا sical وا یص وصنع
 .ند (pM ول هد دهم goer را شاطر لود

 كجوپ هيرو ص قکزاف مرلناشینابیلا



ised 

Seyهدوج و  dy veelندرببشح و  

 هبانم لحم ر dosh كن J yeh ید
ITs call Tyندشاط رک و بیلص  

 BH كولا یسهنس ۱۵۱۳ لکیه
۰ pol شاما زکر oval 

Spal نییعتو بصف یهیلاونهب راد 

 هل وک ندنوک هد هلیرتحاي-» یکیدلیا ارجا

  Ifeنالواهدکا  CELT Sbهدنتحابم

 قوف هدهناظتنا كن رکیص نال و هدام

ook ز لا هله ءرد ج هرو تها دلا 

 وراق هراب شح و یش یکیدشتا وز را

 نامزره  adeوزرا و ندسنغیدل وا كيا

 شم نوا یا رجا هلال لتتم

 هراهلیح ونارد  carlyیکیدلیا
 غاطر نوا ماده هدراه راح هدانا



۰3 
 هدهکم رد راکبوک نیغزآ و كوي

 هلیس هطداورو حو شاوا .قفودم
IF,جاقر هدهب  . ina} Bers a 

 1 + یدبا Se pe هک اله

 فک Jota bit رج 1 gh هتشدا

 متن« هدراهجرد و هدنناب نامز یکیدا
 44 راع ادام ندقد_:لو یرک اع

 ۱ (gl edit“ وب ید راکب وک شار دشیلآ

 Ia Fy كاکیه lobe !وبلاب
 ندکد-ابا bl تدم نوک جاقر هدلح

 شاو oly abl یدارفا came ans هردص

slyروک ر فیطا اردک ردق هلحاس . 

 لسصاو هارو رد لوا لصاو 058

 « لشیم س نم » نوک یرلفد-) وا
 هداوبلاب هلته یکیدلیا یداصت هن سبط ر ۳ ۱



Gave 

ts 5 etl » یناول ل ڈیم نس « ale y 

 یدا ۰

 تاقا تدمر جد هدنا لوب او بلا

 هرکص ندک دابا  ells Sealeهل رک ی

pelo ر حایح ی رغوط As راف رط وراق وا 

 مدام شک ماطر نت ردنا | رحآ

  yرد شه  biیارجا كراتحایس و

 ندندا رفا ی نوعا  amyنوا وا

 کک هدر هح رد < هل هدرا باع ما

 لاد:صر  laند:کیدلر وک موزا هک

 هدرا وک وا  patهل  calsهات سود 2

durum و hls B22) و هدکما کک هدنروص 

Soak و كن او بلاب یرب ندنراسدبر 
  lialنده كنج  gals) Coleسح

 شهر و لادن صرب كجو هثسلدنک هلا



۱۹۸9( 
 پاون (LS as هدیرایگ روک يجحو

jack۱ ۰  

 تعفیذ ددهتم ی راکر وک یالاد:صو

 .دلوا شادیا نیز abl راوصتا و راعحا

 وب یدارفا یتيعم رکو اوبلاب لرک ندنغب

 rile اندام نامز یرلکدروک یر را

pt!تور ر هدرادجرد و یرلیشح و +  
die alloyهدنرح صروک رروک  

 7 ۰ رارواق

 هل و oly هلیدارفا یتیعم اوبلاب
UYیفیدلوا هدنن ورد لادنصرب  oN 

boضعب هرکص ندکدلبا تحایس تدم  

 طفف ۰ رولوا روج 44 راح هلبا لئابق
orienشم هتسخ یغوج كب ندرلنانلوب  

 هاب راح abl مدآ زا ردق وب oot pial وا
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 رارف هند و بوت الک | ییکج هم هشد رک

 ۰ زر و
 ل yuo اواي ید هدانا تدوعو

 راچود هنالکشمو هراننرقرص هدراهجرد
 .ev ندرلناسلو هدندعم ۰ ردشل وا

 حازم كرکو هدازسوصو هفلجا رک
OV aya feیرلتد هلوا تمواقم روآ  

 od Jud نامرواو هدارو هداروس هلتهج

 CU gem هدیب fama یک یرلقدل وا فلت

 تاذااب هعف_حاق ر هله . رد هرا دیش و

 هرزواقا واراج ود هراضف .Syd آوبااب

 رورح : که بوش ۰ردشلت روفهساصت نکیا
 قرط ره هدنطاقن ضعب كعفاوم یراکابا

 . وجوا DANE روئتم abl joel y رلت وا

fry)یرلنو ندنهیدنلو  PMSن  



 و
 Met ود بودا Bo NF شهدم هل و

 .ررولی روق al لاح چ وک ندنس هک لې

 هرکص 5 راد: ردق یآ ترد اوبلاب

 نامزو طقف : GALI تدوع ها راد

 سوب أم یکی کل وا اوبلابود ز و وة ماو

 ندنکیدابا GAS طرح رګ بویغل و هدلاح رب

 رورغ» و نو« هدرهجرد وص یی الوط
ob ys bolید یخ ردف هب هج رد رب  

pies gs!ندنو ار ز ۰ رولپدا  

 هددیدج رب IS و هداباپ-سا رک مدقم
 . هکح glydh 344 by! yas ناالو

 etlalial < وارد arr یشانندنراکذم

 اوبلاپ (apes یدمش ۰ fal هدققلو
 !Baad لک د ob Jam yd wre gl 99 قوس! رق

 یک هد را هد ره J nw نا هد



(9 
oflidy هدنماع ندنفیدل وا pki esl 

 Gal هده: مر كجهلب هنالک ازوس

 یادایسا ند: فک وش اوبلاب

 Gale لا نوما كالا lope حد

Ot folیوشنالو روقودورد نالوا  
 هیدعاا وا هنسارجا كنهفظرو

 ,See Mele رها gull دوش
iG۵:5 رح امج وتم هیایایما بونا  

gal! plsوا هد هدا  fFرلاوه هد  J 

pteیا ندنسهدعا-سم  asتک رح»  

 هدانا هکراو 545 9-2 bo شامدا

 ه۰ ن راد » یرلیضعب ندذ وقت باپ را نالو

 بوتو هدا یشلوابصذ ردمر یکی

Lyهدهدنأیم  gailلویایءار هدنمات  

 ارجا یىل دص تیام بودیک هورلز كن



o> 
 سایراردن كرهریدتنا Syed ییسهعاطمو

ealراد كناذر  asهنیمت ردم  Site 

 ۱ ۰ یدرو

Fry aca!لصاو هدیدجر ردم  

 وشنالوروقود وردب هرک-ص ندقدل وا
 كن اوسیلاپ لرەدا تلصاوم هیابلاپ ها

gles clase”۰ یدرب و ربخ ىس هم  cy 

 cis Ko, dey ك میلا oy هنبرزوآ

gsقفاوم ریسغ یساوا "شفلف  Sey 
 كن [وبلابهدهسیا شادا قلت هرزوا قلوا

 هد لاح ره تويدا نت ندیکی تال

 + Gal بیس یا تحارتسا تدمر

 یکلوا هن بویلوا Fle ندنوب آ وبلا
 یکی ۰ یدا رویدیا ماود هرزوا یلاح

 لسصاو هدیدجرب ساپرارد نانلوب ردم



> 
 هد رح ob jh Pope رروک هدنا

sacleیرلذحایصس ثكنا وبلا ارز ۰  

 ید وا شالبوط Godind 2 هدانا

 تورث بسک دالا قوف هلباراوجناو نوتلآ
 یفید] وا م ولعم a ره ییددل وا شما

 راو Ge gla هدابو ید ثكایراردب یک
 3 ی دا

 یفید-اوا KIL هدددجرب سایرارد
 AM زا انود یسهجوز بویلک هدلاح
 ott یفیدسا وا ods ید 5 pam وج

 ندلاوعانالوادبف ناباش هدارو ۰ ردڅک

 + دیک هدیدج رب ,bu ازا اود هدر

e*رور ١ ینیعال-طا طبع رح نداقر  
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 یمەجوز كساب Noa لوا لا بویعا

IIردشلنا  Aub lawsندانناءءا هد اب  

 را و ید رک-سع 5S یکی یکیا شک
 "Cos 4 af عفاوم ”ue راو + یدرا

 co pale هب ءرادا r رکص ندک دادا مده و

 od ie لیوس یک .rol ا | ہد ۵ aust شادن 1

4a 7مباعتو  jaa ge 0 yy ura 

ala sl :لاحرد  pial jaوا  p436  

 جازما ه رندر هل. -اوه و اقا ۵4م

 ین سو pr oer oy ay بویمهدنا

laهلبرثات  ole dyندرلن و ب ودبا  

 ساب رارد یت ~ < yp poked yg یزآكب

 شل وط 4 7 شه دم ارن هت جد

deo)اس یوادن نالیدبا هد  triedتدمر  , 

a jack 4a رو ندک azar هر معم 



>. 
 رب یکی هن راد : هک هزنون وقساو

 ید هرکص ندکد لدا لازا ردم

 لرلتحابس ضعب یکیدروک موزا هیدن

 ۰ یدیا هد_ةءامروط ورک as ندنعارحا

 هلا یوم ساب رارد نالوا نه یک: <

 رومآم دنا ےس sl <| ندکب نآوباا

 تراس اکو هدهسیدا شعوشود یکعا

 OY سایراردب تیام ۰ یدا رویم هیلپا

 ر هدنان .gh راق ردنا توعد یاوباا

 apie daly یدہعم نوالارب یک هدشان

pilسهطا یی د ومعم هددیع» ون ۰  Ch: 

 كلام هنسهصاخ كمردثلحم؟ یناسنا

J ندنحاه و ند wal وا یر ry pars) 



۰ 
actووت اب هتجانس هلع هی هل وا لصاح  

els bla palهدکلنا لصاح  pal + 

 ندهعلاط«نایب هدیاب و یرایدنک Sy لاح
 نوتلاو هدلاحره هلتهج یرلفدل وا زج ام

Gly armراق نوا  ghراس اهدو  
 ?al یرهقیچهلوب ریارب هلبا رلوناپما

ghندنرراذکو تشک و هدهسبا زلیدشال  

 رابشح وادعامندکداک هلوصح ay مه
 فلت والب راق هده رار نالک هعوف و هلا

 هيف ےک She بول وا حورح هداوبلابو
 bal وا 5 %9 هند 9

 بولاق ءدلاحرب !potas تدمر اوبلاب

 هدنفرظ تدمو طقف . ball تجار بسا

 os Sad شک ثالدستعم be رح

 كب اوبلپ هل نهج یکیدلبا تیم بک



9« 
 اتاد.یدیشعرا یخد یترهش یهدایناپسا
 هدلاج ره gb GY yb ندهفاو ثایفذک

 Lill هرخص تدم ر ندنفیداوا ررق»

 Sod jh رکیدكاماناب هل ایراد الو ایوقو

bitدوم هتموکح یارجا هدنرزوا  
۰ gal 

 Saag ley هلیوب كاوبلاب هدههفدوب

dogsسارا رد ییسلدبا نییعتوبصن هب  
 ر وب :WSK هدنءرا ندسنکیدمهکعم

 قو-چ كب ۰ Gorn gS شاب تیدض
 هنلو..صح فالبا هدنسهرا fig رلیشک

og fiscallyبوپهلواقفوم هدلاح  Sb | 
 شلوا قفوم هلوصح Cty سا رب

gal۱ 1  

 Ch بلابهد مه تكسايراردب مه سابا وب



 < و
 هليا ساب رارد نوکرب بولوا یهود
 deal SEE: » 18 72020 ne یکیدشوروک

abl Tydl «زکس هسیارولوا قج هشیراب ادج  

Choo SKI9 روسج هدایز  Parad gy gb 
Aigoاتهد هدددجر  chراشیا قوجت  

 ندعفاومشمافل وا فکر دە یدعتبورزک (

 كالتا زکسرابا فشک ce وچ كجد

 هاک انا ل صاح تبارف J قحا هدیل وصح

 قوحك زس ع ەدندا_ةتەا رول هلوا

 al وبلاب S ویلا ندرلنو ۰ oly زک رازق

 هلوصح تبارفو !Sans رولوا كجهز و
 رلعا هدندآ ویلاب ایاد رول وا 1

 ندبه ول وف ف وتسير IL Su نم هلویدامادرب
«Kee 2رهش هدایزلا هد زمامز  geoشعا  

 Tele رد | gdb هدوا هسیاراو تاذرب



ray 
 € 733 ghar ندناک دا رلرصاوندن راک زز

 Gah راردب ییسعلاطعو-ش كساناب 7

dyadیک یکیدلیا  gdhحد آ  Us 
pasندفالتا  GY sbفردا وا شب  

 رخ أت هدلوبف یبهروک ذم Sallie هلتهج

hlیرارف نالبرب و هکراو رد-ف وش +  
wilataرادت نوک ود  sal pls aSتویم هل  

 ند-نفج هلوب ع وئ و ا تدمرب هدبایوب
 ید ۵_سل وا plan! el_.8 هناک وا و

deوي كمایرارد یک یکج ەچ نامز  
 تانک بو وك داتا بتا رانو
  لصاح تیروبح هنلقندیاشمآ ندا وروا

 ندنامز وش كجهدیا روم ندنغجهلوا
۱ + Gries Ae! هدافتسا fg Jl 

  ApS eyطبح رک هدیدصقهر



> 
 دا وا كلی رجا رلتحانس كج وم fom هدادتعم

 دصقموب هدنمانیناکرادتنوکو دهلنهج يغب
 .يدرو رارفهنجا را هلهفندءوق كن

 هدنص yam یسا رجا كن رارف و آو بلا

oh “aanهکیدلبافداصت هتالکشم وب  

 ید هد لح ام eo dies Lb هدوب

 یناسشنا یک هدنرزوا Jair bt رح

 یهفاغوب نوسلوا هناسرترب قافوا نوجا
 مزالكعا تکرح هدنروص هن | وبلاب ۰یدیا

  هرکص ندکدنوشود تدمر ینکج هلک

 ر نیراد EIS اقیسکم تا
 Cy یر هدنفسس یکچهدیا اشنا هدنیصنم

  یرئو هرکص ندکدلیا eal 4 هچراب

Albyردق هلح اسرکید هلرعهطسا و رالج  

zai! Seقفاوء کپ  BA! > 



4۱۱% 
brahف ۰  a_i.ah|یس ةع اط و  

 ors! \_Aal ت ورا-قبح 8-4 ندەوق

 pinta اب لدنعم طرح رحم یر am راب ۴3

gat daو كوب هلوب هده-سبا  BM 
 زغاط ردق هلحاس Ko soley رل هج راز

 SAIS بولی ریشآ ندرلارف و ند
 دج رد تج sia dlc ورطاخ هدانا

 یداصت س و i 1 و هد را

 + یدیآشادیا
 اوبلابهسیارولوا كج abs وشودرک |

 ردیف وهرب وكب ةةيقح یتیقفوم وبكنآ
 یفیدل وا ott po مدآ رک ما ظر ایز

Ps |نامژره یرلاروک ندنخزرب امانا  

 هله +283 ند-هناقو شادیا فداصت

 یک هدنص وضخ هبرح تآ اشنا كنامزوا



WTI 
3L5 7هتفد رظن  gralرولوا  dw!كنو  

 ۰ رداکد ok قناعرآ ,las ob ا

 ندنراحایس روهشم لا هلزعامز یهلناتسا

 شعر دتا سا هده زاكا هدلاح cp وا

gual ylلادنصرب كجو  AV alكناق  

 02 Jamo 4 هدن-هرا ینایفر كنامز وب

 موز Sadly Clea! sadly قرفر
 : ز هدکمامهروک

 تحایس یازجا هدنرزوا اوسبلاب
Fro!هلهج ووب ییئافم  jaو  = bo 

Silasناب یس ەچ راب ره رارکت هد.لحاس  

 0 hee ندک Abs (L241 dr) 90 Ae کر

 كنوزرار جوک لا یمارجا یتح ولو سیل



HIT 
 ند_:غيدلوا قفوم هنلا صعسا ه_باص)

  eelادجرک ۱.یدناشهر وک راک ییسیدنک
Soak و كنا ویلای دما رول و كح هل ge ود 

  aoeندلحا_هر یدیدجر ارز . رداک

 2 وا Dye Ce یتبقفوم

 رورم بوبالرشآ یرفوط dole رکید
 تالخشمو جاوا رد كم هرکص ندکدلیا

 هلا plane) یکیدردنا aby اشنا هلا

 نكي لوالا هن هدنرز وا لدنع» bt رح

 ۰ ردآوبلاپ تاذ نالوا فوم هنداشک
 هدیرالوینایسا یتییقفومو Chi وبلاب

 ۰ ردشهارب رم" و نون« هد هيام هجرد
 ردقهن Pom gl وف - 325 dase رب ارز

 كنم وکح ااا هاب هد هس دیا یل هو وج

pope FTیفیدلوا  Speیکید-تاو  

 رکیدرب هماد وب es وصح هلبا ما ملا
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 هتخایس یارجا لوالا هدنرزوا ممسج رخ

Sty:هدكالوا  Slotنوت یاوا  
 th, Abe یرابلابناسا

 ة یرزد-طا yet » لوا لا اولا

 .ردشالا تحایص یرغوط هرازج نالید

 A: al ys ely aby د.هروک ذه رازح

 ا و اولا + ردو ۵ یبس
 oul روال 9( هدنلادنض كرا ثح و هدنماتا

 رومی یکیدروسک هدنرزوا رکروک
 هن رزوایسروص (er وا شو هدر

 ddl y هدنلحا_ه ,abl , یک هدورلیا

 زونه «هرلارزج نامزواو شلآ یری

 ینا « یرلهطا < < ن زمکه روک

 ۰ یدمآ ش شر و

 كن هدنراذطا وحيا all یموم حابس



#19 
 شلوا لصاو «ded یدهروط هدایز

Ye Gedyردق هبش زفروک لشیم -  
 گرگ ytd gor 3505 وب SS پول
 ندفدشالوط هدنفرط بوج اهد زارب

Kcهلا شم  gbی رع  GAہد دای دتا  

 ماود قرهلوا Ls och 5 كن كراوه

sj!و ییاوسبلاب  Sy yalندنسارجا  
 امانا ها هلا یوم هلته یکید دا عن

 ۰ bal pled را دفرطر 2 ندناحاس

 هلنا تاحا ضبا نالبر و ردقهارو-ے

 مدارب مهد عت بف 25 دیدجرب AT و ااب

 ؛ رد مش عنب ەت ەد رظذ نهرا راق caval وا

azulحابس نال وا هدانز كن یت هجرد  

 هدتام ولم OF هدرا نام رد راد هه لا یع وم

 . شعاب هره | وابارز ۰ ردترابع ندوب



41$ 
aolردقهیاروب هتشیا  Gaalیلاوحا ناناف  

 هرکص ندنو ۰ ردهدکلزتس وک هدننایم

 یتک رحر تفد obs هل هجور 3

 هدورلیاتیس هسیا کوب ۰ ۰ ردهدکمالر وک

 Deb soe نالوا ررقم یساوا یرد ناق

 + ردیسعا eld هنمیلع اوبلاب ندیکب
soa2ة ا ق سای  asl Shoe yy 

 وزرا هوا یلوصح تبارفر كرهرو
 ۳ هدابز كني هدن_-هوزراو هد هسددبا شالا

 ندنرظذهطن Sale «ردشمالروک ماود

 یسبدنک هن هنابقف وك و كلا كج هک هل وصح

cad gstوزرا یرندهنوا ًاتاذ  Fell 

 یتغا راک ادف و ت ریغ یکه دباب وب كنآ و بلا هلنهج
 نراد كن اولا هله + gal رویمهکح

 لا٤ا قرلوا هچراب هچراب هدالجاسم

aa 



= taht 
 ! E Pts! payerیحز راماناب

 رګ هرزوا قءالرما  btهنلحاس لدتعم

 ندنسم ر دا له  BY sbنالک هل و_صح

  chad ysیکیدمهکج وارد رب ساب رارد

“ale! لشی هنر ندن Jabl رضا 7و بلال 
 تدوع ! oaلاح رد زعا  gaندندارفا

 مازعا هلا رکسع یفاکراد2*ی را زب اوسنارف

 ین اویلاب بودا  syو و یدرد تا

 رادهدنر وص  duیدر دتا مادعا لر هتریتک +

“se 

 لر هک هطرحم رحم رکید hse رب
 یر ندهنوا ید كيمولوف فوتسیرف

Jacl eh?۱ لح ین هلدسءرب نانل ود نیا  

 یتاکرحو لاوحا عونره كیاوبلاب ندیا
 نرو تامولع» یرغوط لا oy هدسنقح



CED: 
 تدم یلیخ هدنرهش نالیم كنايلاتا « تاذ
 هرکسصندناو !ab لاغت-شا هلبا لیصحت

oo put ry yerنالوا شود  C9" 

 + ردوترام رەب
 sues wl هرکص ندفوئسد رف

 توهج ره زا بولآ كنور ءب نوني

 + ,aba) yom Gy لوبك هدنامززا

 هدنعه زا ید ام heals هل pat یک! نوا

 قرف ر هد ژه جرد تريح ناباش هاو رت

 نالوا نقل را ۳ Poe ود صسو

 ممر دش كل ۰ ۰ ;ai وقال ود ناژ

 قرش كننط سو یاش yl هلبا یرزفروک

 شماغ نییعت هلهج ورب ?Grol یرالحاس
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 هدبایوب رانامزوا هکرو-ږلوا كعد ۰ یددپا
 هدلا دوخاپ و gal قوب تامولعم

(sslهددطب رخ رب مهم هلو هد تام ولعم  

Cla! ye0 وارادم هدي .عل d Jam yo ged 

 كنازوفالود ناژ هکوبلاح ۰ یدیالکد

goalرخو  aksندنوسر جم را  

ag pleهرکص هن  CALهدراهطب رخ  

 یلحاوء راوج و اقیسکم Sl كناشمآ

 هلبا Malin نانلو هدفرطره نامه لک

segs biaش جلف ی هڏ  OF olننه  

 هجرد Dis 7 92 OWT هلو صح هدنفرظ

 ۰ ردهدنادیم یتا

 هدرلهجردوب SI Glass la ما
 م-ر هدنفرظ هنسره . ردشمالاق ید

 jaw So رله طب رخ نا ر هدکادرا



{r} 
  Jobstلم هل تړ سذ هن  okندنرافدل وا

 نوا !" Gop pat Aقثرا هد-تاد

 رخ له لا  jabsروا  gidشمالشاب هع

3 
 الا  lacyر یک یمو-۶# نامه

Oa وبعوف و هدنرز وا Yale هدنروص 

 . Solمآ لوا  leشعاطییلحاوس

SOF لوا لا هک ردیشان ندنو ۰ pal 

SLA] Gas b OF Jabs رخ ندیا 

 هرد نا وب هدکلدنا  Blasا
Hs) وب عوفو هرظ-ص ldo زار عبطااب 

Jabs رخ یر ابد اعتم ی را هطب رخ ی رګ هلت مج 
odie هنس ۱۵۱۸ كدالبم + yo Jala! لاکا 

 هدرا هطدرخ نا لوب هدنلا نوبرح هکیدبا

 نی-یعت یعئاو» نالوا مولعم دیدجرب



Grr} 
 رګ رک ادعام ندقد_:اف  beیسال-طا

 ر ید یرالحاس لدتع» طبح رګ رک و

 رد ا  ae (nua)عول وب ۰ یدبا

 رخ  Jalenهدننایم  Soolكنانتسلاب

  goalهطب رخ  Chیوم «ردروپشم
 هد:ههرا یرا هم ۰ هل ۱۵۱ كرم.

 امان ہدرل هطبرخ یکیدلیا سرت  ANSره
 مسرتهدنروصرب هناقفد ت.افلخاس یکیا

 هدننامم { هطب رخ عون راس ند: ددل وا شلدرآ

bad رز gla. bi رخ ون .ردراویههار لوب 

Oly شالا بلج ییتفد رظن Syl 

 وم كن را هطا وصنا  cna) gdادعام ندک دلدبا

 یکیدلیاتحایس كن | وبلابود زیووقساو

Bs! قیجا یرلنکلی دك هدیف-یکیا 
  oy Gk atkشعءاراو یرل-ء*ر ۰



«۲۳۲ 
 لدستعم ba 2 كنان pul ًارظن هل جوب
 ندرلنحابیکیدایاارجاكن آ وبلاب هدنرز وا

 wily ید هند و لک-ش كنافس ادعام

a aly۷ روک مزالكادبا  

 ندهارومردق هز ۱۵۲۹ ںاا+۷
 .فطن رح نالددیا ers هدنفرظ هنس یکا

 كڭناقىسكمەصا لايو me ویاشمآ هدرا

SYنییعت هرززا یلوا یرفوط  

Hrdیزرب نب راد » رلنامزوا یک  » 
 DS 57 امانا نالوا Kl و ید یمات
 هدشلا + gal pl pe Ff هدیمیقبقح لک

 نوا یملریتک هدوجو را هطب رخوب
 هن رکیدکیلدیدخ رب هدنساننا تیغ نالپدیا

 !ge یرالخاس نالو بيرق oaks لا

 gh ندسنغپدلوا هد-تهج یعزر امان



{rrr} 
Hl وایماروم ىع راطالا dase, 

gal slow \ + 

 یطسو یا-قت ما OWL راتفووا
 یداصت هرلاطخ ضعب ەد رز وا یر هطدرخ

 دیرولف da 5( .ردساکد نکع كم تادا

amاقیسکم بولو هدنلباقم یسهرزج  

 هدنرزوا get gar لحاصس كن زفروک

le”هق مش  ae geشعازوا قرهلوا  
oyروک ذه یمهرزج هب ناناقوب  

 هطار Volo لکدهر زج هبشرا هد را هطا رخ

 نوک اراقب ۰ ردهدکلت-وک هرزوا قلوا

AISید  Jtیه و صحت  grams 

 int lin هک و لاح ه ردشمافلف نیبعت هلیق ال

 روک ۵۰ .Ail S's رفود ناژ ندهووهش»

 یرتخایس قوج كب هدنراومج لوک



۳۳۹95 

 بمول وففوتسیرف هکر ويل وا كعد .ردراو
 نییعت ییسهمفارغح لاوحا تالوک روک ذم

yarتری هداز ندسک ره هدنص  

 هد مهنس ۱۵۰۱۲ ارز ۰ tude po وک

 DISUSE بمولوف فوتتسیرف
 تو الآ ف دك قطاع رک | نامه

 ےس ر كنسیدنک هبیرغوط ندیرغوط
 هدایز ch oth و ړه طارخ یکیدردنا

  soulرب  poralرد ۰

 امانا  De jyییا درا: امزوا

 |  ۰ askewهل رک  O92بارا رک و

abi es fit وق diay كرلحایس تراح 

 لاسةر هدارو ًارظن هر  dbl imكج

 یاقنرحا هسیارولوا  abl aginیا را

  a Kak Jieشلدا بی رقن نوتپسپ ۱



2 ro 

 هلو Oot 6 د_ابا Ss (elas ییفح هل وا

b A> Mayمزال قعاه نوا  

۰ pl pedal هک و-شود ane” 

ri هد.نتیادب rae oe نوا نوا 

 AS كرخزر LiL هد (Jab رح نالب دا

 ندنفددسل وا هدکلدنا هارا ىس

 . gal هدقمر دنر آ اهدتاقر

 ماودسوهو تدم هجرل هنس لصاط ا

gl!3098 كرو.ک ذم دصقم هددسنا  

gt slam 4ڭا ردف 4 4۶ ردرب  

 نامز نامز هلاهج یکیدلرو- هدنجراخ
 ۰ bal رويدا رظذ فرص Acad و

 اق ما file زوا یسیقرقح ببس هدكنوب
 لاوحا ند-فرط نف بایرا كنسيضارا

 در جت فا م



29 ~~ 

۲۲ 
Slo glyنیعئو فشک هلیسال زوسنه  

 macs ریک هنایلع هداب و ربا رب هلک هام هل دنا

 Jj كجهدبا مدراب aclisl یرانالوا

Lal ed 9 gh,هم هلیایمهطیرخ  ayy 

 رام نالک مزال نوجما OWE مسجرب

 هدردو هه هجردر ییحو كراهطا رخ عون

Gea Chass Ob glesوا  gistراکنا  

 عناوم یک و هدهروا هسفو . زامهللوا

 رنامز وا اهد طرح رحم یکیا Gal هساوا
Sti,لوألا كرهلیدا طبر هلی هطءاو  

 هل دصقمو طقف ple هلکه ل وصح د صقر
 یکج دهم هک هلوصحیالوف یالوف هل وا

 شمام هلیدبا لح الاح ید نوک Fist وب

olyامانا «  F357یسهلئسس  Ne 

iti inal۰ ردهدک  



» 

Rtv} 
 ی رغوط a_i! pat Pes نوا

 زکلابهدرل هطب رخ نالیدیا مس رت 02 th زر

 یلحاوع یهدنفرطیکیا ره ,AEG امانا
 یطاقن رک | ید كنمراس عفاوم لکد

 . دلوا شفلف نیعت قرهلوا بی رف هتقبقح

 تها Jaks رخو هم را ندر

 ندقیفدت بایرا الاخ ۰ ردراو یسهداعلا ق وف

bP ye osرخ وډ  diam!» «Jab 

 +  ردهدکءا 0. اقا

OS یساتفر هلا ایودلاو Bor 

 صرص# ! usدی زە داوا  Aتیام

Ha yb كن وبلا هن هدهرص زهگیدرب و 

dail geیارجاهدیدم تدم هدطادن ببر  



{A 
So bieردا  Jol as:نالواشهروک  

 ندالاوحا Fo تالوا oul یکیا رکید

oA,ثص  elین راتشذکسم لرلنو و  

 اقا اا تدذکرس كن اولا

 یتب روس: و موز !OE ناسیهردو درس

 یلایایسا هک هرب و ربخ هدیوش ۰ردراو
 یراکدلیا تحایس هداش يما cle یکیاوب
 فداصت هیهب رف cbs قوح os هدانا

 كج هيم هلک هلایخو رطاخ رار هاکعا

 di Mey ofan شهدم هدره-جرد

 Sig ندن رف د-اوا شالا فداصت

 Fatal goa day یر شذ رسم

 هرنامورالوم وارد aby Als هدنرو ص

  vs.رولب هلوا ۱
 ن راد یر ندل و یایسا یکیا و



44% 
font ot fiهدرا ت روما مهو كوب  

 ندای yall yy leas ob yall god gl شل وب

piیاب  da yeرایشح و هدنرلفرط یلبش  
 CLAS بوالود هدناب راع < هلا

 رکید نالوا شو ?ood تاحایصو

ds os Gh yall,ردمزال  areal» 

eyندنسیدنک هداروب  Jive! oe as : 

slo gedردق هنعهنس ۱۵۱۲ ایویدلاو یلن  

 .وکح Wheel لرکو هنسیدنکیدنک رک
 ضەإ دید-ج رب قره by gi gle كنم

 تحایس ردیک یرفوط هنسهلورحت طاقن
 زول هدهروک ذه هنس هرکص ندکدلیا

 ,ردنوک هنسهطا sla هل مات [وبلابوود
Soaهراس تامههو قازرا نداروا  

 .یدپاشادیا رومآم هنبلج



۰ 
 رب لزوک كب كتحايس وب اب ویدلاو

 هدلاح ره ندنکیدابادیما gel jal هدنروص

cbهدکن وروک نو#  galاو لاب یتح ۰  

 یتفرامعم كرهدیا بیت رت یسیدنک یتحایموب
 dead جد ایویدسلاو هدلاحیکیدا هي وست

 و ۰یدیا شماغ چ ندنراتخا فراصم

 نر و قوشو ديما هدایز لاهنسیدنک هدباب

 را ےرا ماطر OAK هدواهسارا و یثر

 كمروک یغیداوار دقن كاتهدج تبوروک

 .یدیا یسوزرا

dente Ue yb yallار  ISهلو  

 روهظ هنط روفر شهدمهرک-ص ندفدقیح

Apes gee jalواجد هده رګ نوف  

Gaia) y dlهال واهدنسانناهنطروفو  

 هل. هداعااقوف تربع و 05-4 تردو



I 
dina. Lt Bani.رز هدد سلا رودیلاح  

 ممسج هدیفص ندنغیدمهلوا قفوم وارد

 هد: ءان Lady ەرون]ەراب قره se ہرا

 ص.12 . رول وا هاله ی عقرب را هفاط هد

 رب gard هلا هفاط ردقی رکی نالیدیا

 هدنآ ره هدنرزوا جاوما LS ار هلادنص

 هل yet تم رب SF هک ولردر
ast bP shهج را هنفه زودنوک  Sods 

 یدارص) ?a Sy pe هدااح یراکدنک

Sule Shتدمر  lasناناقو تودک  

 sy gl‘ همت
 راحود رار هلدا فا Game اب ودلا و

 لادنص هرکص ندنک الف وش یرلفد) وا

 یحایس زکد یراکد-تا ارجا هدنرزوا

al Al یازس وص و gel ge ee 



 كف
 ندنرلفد 1 وا شهرک ها ر شهدم ت

 راکش و دص ءاک هدنسهر زج هبش ناناقوب

 و شب داال اكو هلاذتشا هلا
 هرایدناشم الشاب 4 ید هلیارلنا بو الر وط

odie lsh Jul sade Syهليا ابودد)ا و  

semندلحامس هرصهرا یدارفا  Jolie 

 یی رافرط ورا oy زج هب ردا

 ءرامروا مسج نالوا شلبا هطاحاو رتس
 ofa تدمر ردنا !say لخاد هد

 gt ین: رتراسج Soak و

 ooh ز اهد كرانامروا dine یرفدوا

 رافرط وا هدرلهسیا رزلشاب هکمریک هنر ورجما
 ندندارفا یمهلسقیشح و نانو نک اس هد

sendyهن رهفرآ لنوو یرندندم ر  
 7B 0 وا یال ەفاب Goode بوشود



{rrr} 
 Boyt هداکوب نوکر ON IL بیقعت
 یک هدشاب Ny dl ایوبدلاو «ررو-اوا

polهد نداروا بویالهفای ییسهفاک  

  كرهرونوک هنیزک pd یک هدفرط 9,21
 J iy ندنعوت SF و نو وف اندام

 هاشم هرالغ | نانلق نیت a را هظفاحم

lyراردباس ؛حهدننورد لغ : 
 ارت نوا هاش يا ودول

 هدة وب ال tail ge رک | كس هعطو

 شیمت هلا قامایما هدننایم ,ptm نال وا

 ا یراق دال هقاب رناناو هدکانا

 بودیا سبح هدنورد Jel ر كجو

 تعانقهن !al ذیذل هدایز كا هج رایدنک
 نوک ره ندرلما_هط نانلو شالوا لصاح

 يرسوبح Joes Golder قوج كي



citys 
 ه:سدا + !Joti لکا هدعب و رارو .نلزعم

dyناناقو یک  aneیهدنسهر زج  

 یییدارفا یتیعم bl اب و دااوید راما ءا
 رالسشاب Ke ر د ورد Jel روک ذم

du!تدمر راو هدرا  ai, Seشهدم  

 زالک | یی Jude هلوا راچود هتک الفر
 ه ندنرلهارهو فوخ جرد نما |

 Oller y تدش Gyn Sle ینبراةجهاب
 . رالفیعض هدنامز زا یاب

 fete و هرکص Sey هقیقطای

 لتقف یلوتایما رفنترد Keo هلبا ایویدل و

 ۰ را ردیا لکا كردبا

Jelرکید نالوبفوقوم هدن ورد  

 هجرد لوبصییالوط ندهمآووڊ رلهغاط
 هرارف ۵ اص هک ر قره-فرو* هدرا



(rp 
 هنامروا رنالوب هدراوجو رار وا واقف وم
 .زروئالتاص هنسهراریلاچ كردیا اهلا
 یرلنوب رارکت رلیشح و هک راو ردفو_
 یرلکدلبا اصلا هدانا ی راک دا تیقعت

blsرا _ےمال قاب ندسک, لرد, فک  

 هعفد وب هد Jail شهرت a زک ص هل بق و

GIفالتا یرانو  FEIبویعو-ذود  

 ترشابم ماد “ا هدنامدخ جوک ورف لا

  pakرد ۰

 یسهفاک ك رالو اي -اوب نالوا فوفو»
 هدلاح یراقدلوا رلهدا لمك و یوف تباف

Dalby یراک abl نیم لرایشح و ید 

Sot gh yoy هرلتقشم و هدنهاّنا یمارجا 

 هددسنا رانا تاف و رررر كل رهیمهدبا

AI pyولازتو-غ نالوا ندنرلیلتو-ف  



۲۳۰ 
 os AST abl یەک رب هدنما ورهررک

 ٠ ردرلشلاق عاص بهارر

osندک دکح راهه و تجز قوح  

 یکیاوب نالواشلاق غاص هملصت هرکص
 رار ا_ھد تدمر هلبارلیشح و لویایسا

 ندفدشلآ dele هرنوب هدانا یرافدنلوت

lackیرکیدکی  ablلآ شلوا تسود  

 هدر هجده Gite gy كاویناپما یکی
glهکر دیلءالک | ندن و تیر اکدروتوک هب  

 تادام عون ره رابح و ورهررک ولازوغ
 filed رانو بوبااق هلکع رکوا ییلاوحا و

 هلئروص ك چا ل صاح فوقو ید هن

 ندنفیدل وا شه 72 gm دخاقوف یتسیدنک
 ندنفرط یدارفا dad موع هرکص تدمر

 بف هنرب كسير ندا تافو هدرلن وکوا



۳۳۷ 
 ۰ ردشفلف نیعآو

 .دل وا مدآیللقع كب Baim ولازنوغ

quisندک,ردوبس یتسدنک هراتشحو  

 هنشداو pel سح carat و هراحر هقشب

aba yهنن رزوا تیروبحمیکیدروک ندرظ)  

 یفرطره كندوجو Shams قبط

 .ودناشقن هبرغ طوطخ و لاکما ماطر

 هش هرکص ندکدلیا نیت هلتروص كم

 Sati Sli نمو هسبلا ص وصخ هرایشح و
 روطرپ قبال هنسریثحور اندام كرءدا

 هددیلقن یرلیشح و ولازوغ .ردشغلاط
 یفرطر كنور بولاق د هدرا هج ردو

 wilh هقلح نونلارب هکیلدوو شمر داد

(yiهرکص  asندشموک و نوا  Sg 

 ’abi ونغ لاک ید یراکز هل و هةلح عونراس



TAR 
 . ردشلنا لا معتسا

 بهار نالوا یشادفرا كنولازوغ

Fos 1ندنفیدل وا مدار ىالةع هدایز  

 رانو هرکص ندفدراتروق ینتایح یا _

 هدنجراخ هیلکلاب كناکما یاتروق ندسنلا

 شوخ هلیارلیشح وقنرا و fr WT | gard وا
 مزال قفاروسط هد وبه نوجا كم

 ههسدنک Kel تکرح هروک اک | هسیا

Labiیدیاشهربو رارق  + 
AS |و  othهيا رجا هلماع یییدصق+یک  

 زکلاب هدنفرظ نامزز | ندنغیداوا قفوم

 \£aB بلج ینیرلتبحو هجون لرلیشح و
 Key نالو هدراوجوا هنن تو:

 یهناتسود تابمانم هدهلبایسبر كنەلىبق

 بهاریکذ ۰ ردشهروت وک هبوراباهدایزك



۰۲۳۰, 
 اقسکم هرکصندقداشر هدنروص وب تدعر

اقل وا هنمان یت هوکح ااا یس هعطف
 هرز و

Lioشا مایف ھت اہ ےس نوڃا النساو  

 < رادقم لح هدناب S559 نالوا

 شاک هراف ر ط وا هد یدل وا تاهو

 2g sas 5M رول 1 رح م

ssا  
EA am 

fom y US eeماع هدندز  
 ولازوغ هدو ۰ ردا تدم ae یدب

 قفاومهنرلت؟رحو لاحره كرابشحو یک
 (Usa وا ond ر وبګ gle هدر وص

 لصاح Gs, a راوطاو تادام كران وب

 ؛شع رک وا ید ینبرانا-ہل یکیکیدایا

 شهلا Nhe یلکنرینفرطره كندوجو



۹ 
 تدمر Bony S'> An ردشم مدیا

 .ردشمرو Site هیههقورب بیرغ هرکص
 قالبجربچ یکرلیشحو البک ۱ : هکهلبوم
 ety كننراق زکلاپ ب وشالوط هدلاحرب

alشاوروا ندفارای ندزاس یتفرطلب  
 .یدیا bey gl abl كلکنا هصبث عون رب
 نامز هدنایم ,fica تدم هتف یدب

pay ghكمدآرب نالوا  asندرلیشحو  

 sab fred هلاح ر كاج هيم هلیدیا قیرفن
pial slهلتهج  ] GASهد: ماننا یرارف  

 ا جرا
 نامه نوجا یسالدا فلت ندنفرطیر

 فسا سس تدرومح dat رافاص و رط ره

 SAN GES dno قوچ ردقەن
 رارف هدلاحو MST هتشیا ۰ ردیفاک هیبت



{r} 
aad ga goal واشلبا فوك زر وف كرد 

 یثحو هن ییسیدنک هددسیا ردیا برقن

Who هدنسهرارلیلاح نوح ایران yb 

  aacتدم هجرلنوک طقف ۰ رول وا روبل

 - !لکدقج هنالئاص  Sale ۱واردرهنوکرب
 یدک  Sreyهر ندر قرەردلا

Sips زروق دهوشراف 2و روف 
 |  AHSهدرظن كايا یتدسا وا ےک

J) nes ag هل تج pine a الک | 

 هحالم  Gullahیک  Geهدلاحرب
 یشحو نالو  Cal, Slsهنرزوا

eye) هلیدصقم هعفادم یی_سهن wast 

 وا هدهسلا روناو ید هدنروصت كعا

Pl gh هدنغروق یر ندهنوا ST هدنآ 

 راجود ه-نک الف  gard ylندنفیدالکا



viv > 
Jیشح و  ode w ol ylهدر دم  

 (gu وا لویایهار شاق هدا pom و

 هردشات روف ندهکلم قر هتالکا

ai y 02 Jo gles 5.0,رابح و ۰ رد  

 ره كرانوپ هک دم یفید-نلوب رار هليا

 ندقدل وا wal ans ر> و لاوحا وارد

 یرلک dhl Sarl» or Ja را ادءام -

 dle ید یرارسا رام اهدو یراهلرح

 یر ندرلنرو Cite هدایز لا هنایقف

 یک هدابوب IST 5 رد تووا

olsر دهن ارح زرو ىسەداعلاقوف  

 ییسددسنک هرکص تدمر هلتمج یکیدلبا

 « ردشلنا نیبعت Sly هنرهش اقیسکم



A 
PE nad سار هنس هلبف یشحو 

 هب ولازنوغ نالوا  aEهداقیسکم زتروف

 یارجا  Mal staleندهیشح ولئابف بو
DF وع repo یینددنعاط ییراق وچ كى 

 لاح هه بوردنوک رخ ید هورهررک
  aryلر یرلیشح وو یستا تنواعم

 راطخا يع اتد وه بودا  filوا زود هد هسا

 ردشماطا رامتعا ععم "هل ا وح هنتاراطخ اك زت روف +

 هت شا  Folio yراش حو ردف هن کو ص كن

 و شااقهدندزن  gheyند فرط رایشح و هن رز
 یس ر یشخورب  Sateتامارنحانالبرت

 ردٌشلدبا نفد هلا ۰

VO) vO 



Ke (فک كنسهعطق  

 .میهچمم

or gf! 
 < اول asa ناژ س اوودروف )

jos ( ) 

Otyیکلوا  ot jram Gry fe 

 نوا هرزوا !HRs شعا ناسیمرد ید

 ی نوا هلا یرخاوا \ nal یحمد رد

 هدرنامز !OA فداصت ails هل مه

 فشکددجر ندفرط بمولوق فوتسیرف
Sabi 935) 54,41یسهیعسط تور كن هعظع  



(rio 
 هلارود ید رازوس یلهغااب» كب هدنةح

  Webر رواکنج نانازف ترهشهدایا,ها ندنغید

  4راس  Albyرشب هنب رای قاره بابرا
stdin نامه هرکصندفد | مدا روا 

Ms YT رانو ۰ رایدیا شمالاب هک اک 

 لوس هدرلهحرد وا یرغوط ه-:ف رط ره

isi ینو هکردرل شات dil wy ey 

 ردهد-نجراخ كناکما ناهه فیصوت و ۰

 نوملوا ردقهبهجردر هکولویزمزوع وب
 هدوا هدا راو یثرب كجهدیا قیدمعت

 هد كعفا وم خاطر رکیدبقاعت»ییفشک دید رب
ios! day یاد فدک a ee 

 هرکص هنس یمرکی  cle zlمظتن» هجا

 رخ  Jabyهندی كان  ispدل وا یس هل هل
 ر ندن م هعطفاینایسالصاطا« ردراکرد یی



BEND 
au رایدنکه دج راخ یشا ند راق دم هقبح تدم 

 , abنو-جگارلویناپسا نایارآ عباقو

“gal alls 

ob} لا هدن رز وا lata هحاصو 

  Siltyوا راک ( Udy 03.6 p94یک وا

  joشلدیا نییعد هد نم  ۰ bsهج زا

 باب را یکوب  Od geاوبلابود ریون یرب

 هکی دنا  J LVLیحز  IIAندا

 رگ و  bsه رکصندک دما فک هدیل دتع»

 كياقبسکم " ueهد ینەفاوم  eق وم

 ییتام 2كننافشک اقیسکم هتشلا .ردشل وا

  afلصا ندیا  Feردآ وبلابود ۰



Se 

Gp 
 ندک دلباهدهع رد ید روما تاک وغ هبد

 ایا ما جد ییسهر زج اب وک ہرک۔ ص

 odie وز را لر سا قرهلوا نمای یهو جم

feyنوا یمارجا كنوزرا و و  
 وا هن ه هي رغ س تایه یکیدلیا لک

 نود ناو ندوب رڪ pelos كنامز

 PE نفت سر ییهکسالهو غدد
 5 یددا

Ja Cisرلب هرو ک  stتک رح  

 ندنک.دابا Se یتسهر زجاب وک كردیا

 هرز واقا وا GbE. palm و هک الف و

 ۳ + یدلدبا نییعت لاو هار وا لوا أا

 L وک هم ۵ 2م dos ۱ 6 ۱۷ هلله یدک



414% 
 foal یفیدلواشاا هستیم اوودروفود

olلوا لا رەق هتحابس  bb gtهبش  
 هات زا ندن ول .یدلبا فک Sm زج

 یمهدازهری-_شمث لزهراولآ !dws هرکص

 dower ole و 3 اولا ژ, °5 ود نآوژ نود

 ام اقسکم هرکص ندقدارغوا هئسهر زج

yim aleضعب كنهعطق و  etl gt 

cassندکدلبا  ooهد رلاروب  Lhe al 

aیهو  dielتولیدبا درب -خسا قره وا  

 یان « ایاہسا یک » ندنفرط یدنک یت

 . .bal نالعا هدی 3

 كه aabs aKa lone ود ناوژ

 ok ند هب دلو فیطل هدایز Oh ییلحاس

 ورا هدزار هرکص ندهفدشال وط تدمر

 4( (Jean ندهیشح و لئابف لر هریک هړلفرط



14%( 
 و ناوژ .یدنلو هدهلات هود تابمانه

 نامز یکیدرونوک ه g hl اهدزآ ر یتیسانم

 ید هدسنقح یمهیلخاد مقاوم كناقیسکم
 © (GAS تامولعم ها ندرابشح و

 Bil وا نکع یرغرط a را ورد قسم

 هدد-سیایدنلو هد pe Oly bl ردو

 هدسنمان | هموز هوم هدرفرط 9 21

as ded,قوجك كنو بوسالو  

 12( هبا كج dal و نفیدل وا یرک اسع
JA yl olییبرقجهلوا بولغ» لاح هم  

 Chinn نامز یرلفدنالک | هناوژ رایشحو

 «ید زا و ندکلورلبا هدایزكی هبلایموم
geهبوریک نوتد-» هک راو ردف  whe go 

 یکباره تالخاس ندنفج هبعهلوا تصاسنه

 عطف silos sale یرفوط هن رافرط



4.3 
ealشات ارجا تحایسرپ مد  

coyهرایشحو هداناو  panyتاودا والا  

 هدرادقم رب ولتیلک لبا-ةم هراذو Joey و
 هدهب راس daly dey yo“ قاا نوتلا
 ۰ یدبا شل وب

ale yyهذ  galingهدنساننا  

lye?و 56 « زورف —  AL) yoda 

 یتمان «آ وللواود ناژ — نس» هب هر زج
 نول آ هدرادقم یلسیخ 2 لرەر و

 یرالویآیسا هتشیا ۰ یدیاش ابا عج یزو "

 ندیا قبو-غت هدایز لا نوجما تایفشک
 نوتلاو نوتا عول و هدواهسلار و یر

 ۱ رداک دیشرب had ندب راز ون

EEنو هدرادقهر قوجكی  

  لصاو هابوک شداوح یملوا شعا عج



 و
 ow رظن ASL Ye gS رد زلوا رول وا

ole۰ یدلیا  | Giaهسیا رولواهنره  
 تایهر SP وطهرلفرط وا لاح out نوسل وا

 ندنکبد رو زارو Lalas هنلاسرا هفشک

 هدم لوا هدهسیا !gol مایف هن ام هدیابوب
 هن_سارجا كنح اس رب هل yt goa انایسا
 دارا كرهر و ربح یکید ادا ثبشن

 Las كا تکرح الت.ا ها كج ءلک

 ندرلنانل وب هد iar هلا مکح gar هلو! بما نم

 ۰ یدردنوک هاناسا قیر

 كهدا وب نالیدا لاسرا هاب وروا
p>زو-نه هدلاح یکبدلیا رو تدم  

 Prive یناح كىاوژ goth es ربخ رب

 ره زاو ندراظتاو هيلا یوم هلدهج

 abl ترشابم هنلنکش] اک ودرب لاحرد



۱ ror 
 Si oad dal ge نالک مزال هدابوب

 هدهسیا یدلیا lel ییهیفشک cia كردبا

 هدن-سهلئسم chal سر هد ر هنایهود

 كنوب ارز !gah فداصت هنالکشم زار

 سدسنکیدلیا با نا oS جاقر نوجا

 مزال كعا باضنا ییدیکناسه هدندرلنوب

 bis «یدبا شامهرد_ثالرارف phe هاک

 هدهدنسهلثتم IMI y اولاژبرغود ناوژ

 تدمر « GARI te نامز قو چ

 ون نا و هرکص هدکدنوشود

 nnd سیر هبهروک ذم تاه یزترو-ف
se 

doling?راد هاتحاس تروص  

 ند س 1S هنماطعا تاح !ia) تالیصفت

 هچور رادهنلاوحا وچ رت کارد نک م دةم
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 :ردبسانهدلاح ره Ak ye زوم جاقرب یت آ
 كنااساهدنس هنس ۱۸۵ زن روفدنان رف

 هلرد ۰ ردا داول هدن هش یادم

 ot كايا لا نع ی

 هرخ الابهد !jase بوسام any ند را الماق

 ندن راددل وا ترور و رةف زر ود هساصت

 + !yo Jick فداصت هنالکشم هحایخ

God S55 9-82-599 نترام نالوا  
 تالرک-سع تدم ?ath هل.تفو یورنوم

Jalییسهسدقم هف ظو  Lal oly ge 

 هشوک هدنامز قاراشخا هرکص نک دابا

 ATS یفما-ثای كرهل Se هتحارتسا
 رلنامزوا FUG یهد-ااو ۰ ردشلیا

gual gl aiiهدلاح  aeلئاضفو یه برت  
 شعازق ترهش هدننایم راتداق هلیسهراس
 + شا



 و
oldكم ہد: ماننا یتیلوفط زروق  

 .dal وا ف. وص طع-29 ۰ !ut فیعض هدایز

 هرکصتدمر Yaar وا aisles وف رار

jad Ab 5لا نامش هدننابم ی  eget go 

 . زونه ۰ LAT aay gl هرزوا قلوا
 نالو هدقنام الاس ofl etch ترد نوا

 aie Fl ple كرهلدالادرا a ونفلا راد

 شاردتا !laze هلا لرصحم هدار وا تدم

 راصاه2۰زاببو وف وا لر روف چک هددسپا

 Bp 5. ها w 15-9! یدادعتسا و س وه

 هدشکم و Mer یقیدلوا هدقعاللوف حالس

 هلهج ور CP ندنامز تال هنس یکیا یکبد ری
 ونغأارادو طقف .ردشامهلوا لصاح هنر
 Wyo حالس ه رکص ندک دابا تدوءع ندن

yar 3یک هدنص  ulyییدادعت-هاو  



6 
 ب و وف وا ها صن یک یکیدلباتمدخ هعیع و

 -دل وا لصاح نوه Zz هدنسند ک هد: زاب

Gamر هدیلعلو لیصعحت هدنفرظنامززا  

 ۰ gal شەروت وکه ب ورابا رد هب هج رد

 Fir ری هدنس 4 اخ كن ردب زتروقنانرف
 . Joye خاطر I و هدفرظ هنس جاقر

 52995 Gil تیقفوم هدنسارجا كن

 ook ز ob بوااق شو < الا دوها

re ete |قاهرارب ندنغیدل وا شمالشاب  

4g Kuo clهداوډ و قرهلوا لخاد  
 طقف ۰ )642.31 قفلو هدر تەدخر

 ندهبره — هک تدمر ییسهعلاطم وب

gl ybلیدم س ہرا  Spalند رفوط  

 ارجا هداروا بو هدیدج_, هبیرغوط

fim le Froهدنعاننا  aayكابا تورث  



Yo} 

 حو شالا Ke car هلوا gil ys اهد

 هدد تک رح یارجا ه4: وم ج و

 . GAL شهر و ghd رارف هصسادنک

 od: Sb زو-ةط نوا زوسنه زروق

 تکرح اهجوتمهاقرما ندابنار-ا کیدا
 کار ۳ راحت ر نالوا ءدکذنا

 هیالویناپ-عا لوا لاو ید هدد ج ر
 eee host 5552 .یدلوا لصاو

 هکید-)وا لصاو doy gS ذم "هر زج

 je اتو ,call لوتاسا هدراتاوا
pleهدر  yyهدنمدخ تراتک رس  

 تر وفندنفیدنلوب رضاح *هداروا تاذنانلو

 كلا یوم بناک هبیرغوط ندیرفوط

ale ge 5bهدصقهن ندانایسا قرهقبج  

 ۰ ۰ یدلب و«یفبدا وا E یی



(YN 
 ییدصقم زتروف هدنساننا تاقالمو .

 نام رد 651( وز را كل ردبا حاضبا هلیماع

 Chey تم. »<| ooh دقت sil و تاعااطم

 ,ple ale توقح تح اس ند: کر رو تسلا

 كوب راز als | فدا_ص) A Mus و

 ندکمروک نامز eS | را هک ۳ لوب

 ode كاتا لاغتشا هلتعارز هسا

welts layندک دابا نا-ءهرد یغح هل را  

 .كعا رت یضارا رادقمر هنسدنک هرکص

 Bde ۰ رد وس هد gma و edie هما اطم

 "كم روقچ نامز هلا تحابسیس وه دلو 2

 U و کردە دناک كنودناووا ندهد دل وا

 NDS Shirt 28 رب . هبارو
oe tf = es aeقد ی  



Laled ص وصخ مزایشح و یبکرحسایس sle 
Clea ن Poi مه كرەبا راذکو تشک هت 

 ونه هد ھه  Wd F5كب ندنطاقت شما دنا

 یغوج  Boal ESا تک | ندزوو

> Sk فرش 

 زا وروا مّرکصندل رو ص تدم 7, ید زا

 هليا زن روق ل ردنا تد وع مروا لح وه
 ەر وشر وك  Fayشلبا ناسیمرد هجوا
 وا  Sadler gotقاب د .ه ودناو وا

  itوم ہد هدا  iad adeسز ونه

Vad gl تدم رب. dit Gaia ls! چ 

 یمم ه-اکب  2 BIربا زا دطخبا +

 نوتې سب یایس چک و ي هلان عم
Fike هدراوچ وا oak! Fo سونام 



9( 
 یقرادظن oy gal قلعتم ههیشح و لئابف

deat iSهلا وح  yal . 

 لاغشا تدمر یزن روتهدتیرومآموب

om + oulروط وا هدننورد رهشیسادنک  

 ray ge grahive 03h job ندقم

Guy gelندقشالوط هدار وب هداروش هلا  

 لؤي طقف رولوا Gye هلیسهداب ز
 Sy الصا ندنصوزرا Gi وإ هدنحایسر

Sirk9 هل هج  sa54 ہک لد S 

 هتشذا ه رد_ثانا لافشا ینهذ زار وا

 زاک-.وه هدرهج ردو نوجا تحایس

Gael sl42 هدنسهنس ۱۵۱۱ هکردیشان  

lyeهلا رايت و هدنس هر زج بوک زهرا ول  

 So gael gear را هب را
gly! aulهرزوا  dielپورو رارف هک  



> 
 یکیدلیا لیکسشت نوا یسارجا كرارقوب

oieهتحاس هلناهبفش  (pamنامز  

Oleبویهروط هدرر قتر | زتروف  
 i » یدیا pel تفاقر هژهرا ولآ

 Bank ly نش تیاع زروف
 haus وا ary edo y ره رار ةلقلوا

 كنم هلج رنک یا اعاد هلی راشادقرا
 Jil ةد و روئاز 3 Sra ر ظز

 “ . falas را تحایسهد هعفدوب ندن (ia وا

= Be ۰ یددا شعا باح ید jut 

Sally اب و اک 3, Jİ 

  waiو { Fatal Unaالزروق ناشر

  6Sا نداد او
 ندنکیدلبا سح ییکچ هدنا هداف:-اهداب 3 ك

 ندا  EPشهر ورارف نامی مف رطرب

a E ۰ یدبا 



Sd 

 هدنتیعم .كزەراوأ آ هداب وک زتروف
  andyنامز  LUEهدنان زرا وزد

Odes زارب هنتسددنک زفر لزوک و 33 

 وک  sal pegچک هن رزوا كنو
  025958ندکدممهوک روط ر قوفص

 لو: یحاودزا تد هرف سلا ادعام

ba! ش شر و جد یید-عو (Fred! 

Bes هدنصوصخ كمر وی دد ور SC 

 زءراول | هد ندا رایجا ردف هبه-جردر

 هربذمش.الزف ون هن زهراول [ ارز ۰یدیا

 ( otندنغیدل وا شنا ادب تایسانمهلبایرب

 تابسصانم هدا زروق  Boy gh deهب ورلیا

 كب هدن- وزرآ , یسهرو وک  9 flدب

 نرو کوسب اح ۰ يدا روم را و

 م دعا یهرب-ف یب رطاخ كزوزاو آ



4$ 
  SFلا شلو هددع ور هل و نوا ¢

 یوزرآ وسوه اوب لا ؛ازئروخ هسفوب
Aim ام ےس ر لوس تولوا errs لهأت 

 رک ! goreروظع تارقشک  Cite 4هاکم رو

 ندرلیشح ورب ارپ  ghشوک ونوتلآینج ه الپ

 ردم ولعم +

 EET هنس dal اطدی با وب زرو

 wey ندنفدل Vt سەرو توف هدایزاهد

 یدعو یکیدرب و هزهرآ وزف انیلاناق هرکص

 زم رک زاو ندجاودزا قرلا ه ورک
 ۰ رونلتدح دطاقوف زءراولآ

 Seok ید a رکیدرب 2

Lis aeهن ال وینا ےس |  



۱ {rr} 
 نناکرح ولاوحا زهرا ولآ ءرکصندکدنک

 قو هدنهلع  dal leaوا هد:  col«یدا

 هد تک حر هد وب و هلزروف زمزا ول

 هددشادعا كلرمردتا فو یسیدنک

le یلهریارب نترووف نکیا شمر و. IP 

  al sl Avoهناسیلکرب ناثلو هدراوجوا
 هکووبلاح ۰ ردا اصلا  alkهلرلتدنا اصلا

J odd)! زامهزاقبح ی روف .ندار وا 

 .نوجا  Jt.ذم  Yorgiناقیج ه وزاشیط

  GUEهدنکعا عن ,نیادتنک ماد

 نالوا  zealرووسایدا تسدررد ,نشبرط
 نانو .هرزنوا تیک رج هدزان وکو ا نامه و



ere 
  4 aesرید-:دب  eo Soaمازعا

 رول: دیا ۰

 ارجآ تالو 1-1 سەك احم كزىروق
 | 4), aكج  . ۰ alیکوب روو ط2»

 یا: یدا شلیا رارف ید ندنرزوا

Be Ih هدنرز وا 4 رک وک aay هدذک > 

gly by رم كن fill ay Woes 

  ol 7صوص ه هدنفسهل رمز وج  Meeنا

ofA وه داةتس الابن دال تلطو pie ۳ ر 

 قوا شا اندک ن رنک کوزوک

 یلیخهد ورد لادنصقاف وا و رزوف

 لرهکح كەروك تدم  absنک دليا هفاس»

  eats Soل ندهازوا یفراق

 لرمرب و هرلوزاب یتوف .هجګالواو رروک
 كەر وک  dFرد" ماود هد تدمر



rio} 
 دا هلاراکزورر یلئدش هرادر هد هسرا

 یلتشهد  aby gyهن رزوایمغعا روهظ
 قوا  arava W's laveزرو

Graal .واینراهم هدکمزود مالک | رالک | 

 لادنص یشان  ailهدنرزوا هثهدم حاوما

 هنهرزلسلحاس لرهزود هساندقع الاقلاح

  eeیتفج هلوا بسانماهد  Keردا ۰

las ob, aie dallas وب زروق چک 

 ییسیدنک. ندلادرصهرکسس ندکدر و توق

3H هزو تدم هجراتعا و رانآ هزکد 

  dalهدهسیا رولوا لصاو  Fillyلوب
PV هن رزوا fags ییسیدنک هغلاط 

Volo ند نهلتوغرو زروق نامز cael 

 ییددلوا شک هن راهجرد قالوا كاله

 هلتهج  cerردشمام هنا رواط رد تعاس ۰



 و
 مدنسانن"یرارف یکدمند تالبا كزتروق

 ديپ هلحاسوا اسیلک یفیدلوا شا اجلا
 توك "هداما زآ ر هبلا یعوم ندید وا

 ردق هناسیلک روک ذم هرکسص ندکدلبا
 + gal kl اجلا هنو شنل

 یاطعا هدنقح یتحایسوریع لزروف
le glesارهرره خروم ندیا  ob Shy 

 هدنصوصخ كمزوم كلزتروف » : هکروید
athوا یتراهمر  caraامدارلهسکضعب  

 رب هدیابوب he Mg ye هدرتدسیا هدک اا
 هنطروف روک ذم یتح بویلوا ینراهم
 .وص وب و ییکح هلی رود تللادنص هدنساننا

 سج یفجهیهلوا لصاو هلحاس هدنر
 قرهنآ هزکد یی-سیدنک هس رزوا یملیا

dele db yo Jy i8lیقیدا وا شک ردف  
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 » ردهدکدبا امدا

 دصعمنددیت یس هعلاطم y كنارهرره

 gels بولوا Bly هکنزوب رز
nasهو رد4ب كهللا ىع وم توبوا كعا  . 

 pod نامژ oni jMAG دوم هدرا

 ۰ sae St یشهدلوا

 تاقا هداسیلکروک ذم تدمر زروق

 < دما یب هبل سكن ره 0 رک ص نم دلبا

 راکس وه هل 53 !gr و دزا تمد هوا

 ند وهو هرخالاب Gs Re ot وا

 re sity edie وزرا كعا جا ودزا راکت

 وهرب ty ندیکیالزروقهکق وب همش =
 لزءراولآ یبس لصا Dai y هدس

 هرکصندقدلتروف Gaiam ali تاسقعت



YA 
 لاغشا ییاهذ یرنده وا  aKنانلو

 تاحانس  ab! aeبشن

  erیدبا یسهملاطم ۰

  : aeفیفوت یزرو و
 ا طم كعا  dj. dalقوج كن  nasهدف را

ac? لاج fe! Hl نامز i بوناو 

 هزەراول |

 tle ۹ ییغح هم هلوا قفوم اک و جد

 4(! زروق بولو ییالوفر یدو و

 شعب وددن- وه قو هد هناتس ود تاسانم

Agi Ladys selیدک لزت ووف ز»  
 وص نوڪا .get OF ین یهرادا

enراک ادف "وب لوب بودا  

jalید وصخ هدندم تد هد هسیاش 3 او هد  

 روسج و یگذوب نانلوب شات ده رد یت د

 هدا علا gy po ییز روصق كاال اقیاد
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 gal PEI وفع .SU ندنه

 فالتشا د _ كز هراو-ا ؛زتروف 7

 نالا (xy رخ GHA) yp هدنسوزرا

 99295 هلیسیدنک ردیک هم رغوط

 یزروف هداعلاقوف تروص رب زەراولا
 یرهش وعادات ه po ندکدلیا لو,

 یضارا عساو ههلیخ هنسبدنک هدنراوخ

 هدن-هوززایمنا ناکسا هداروا كرهرو

 لزهراوا | وو <{! نان یتغیدنلوت

 وش نالوا هناهاوخربخ و silt ود تباف

 “esas هرکص نذکدلیا لوق ییدراطخا

Mal pleهل راحل و تعارزآ هدب ضارا  

alla: aiرالشاب  < E GREیضارا 1 \ و " 

Saقوچ تیاف هدنلخاد هزو  Jهدرادق |  

Br یس هقبط ندهد y جو aoa oe 
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 قدعمو تدم dee Jane هن رزوا یللا

 دنءمج ?ag تورث هدویاسو بوتلشیا

 .ردشل وا قفوم
 روهشم لا كس هعطق la مما هام شنا

 ج نانلوب oye هغلوا یرب ندنراجایس
 یعلوا تمقفوم GU مدننا هد زروق

 dep یسەفاک هيا مزال هئره نوا

 هب هج رد ر هدقالک_ثم و عناوم بودا

 كعثاوم یک و ۰ یدنا شالا فرط رب ردق
acetalزوراول ] نرو ثيم هدایژ لا  
Soa!لصاحفالُنا هدهلبا كنو زتروف  

iS aلصاح هبات ییدصقم ءرکص  
pay!هدک.ابا دع  gl۰  

cle 92هنجایس 7  ae)نوا  



ey 
 نناتیارشا ید هع نونلا روک de ءا

 چاقو «ردشلو cade Frye هدنههباس

 ™Chage غلابم یکیدلبآ مجب هدنفرظ هنس
 OW مزال یرادن نوجماتحایس یتسهفاک
 ,وتصش SN كامزاول عون راسو یک
 یتنءراب a هرکص نادک دلبا ape هدئص

salleندنورث بابرا هد هدا  BAP 

 راس ناسناوب نیکنز SF یسیدنک هلتمج
 رارکت یاب یکیدلبا Gol Fel ندنابخا
 :یداشمالشابهفرص هدنروغا تحایسوب

yyهد نوش راند رظف زهرا راقءدا  
 ?KA زنووف هکز زی تبا !DE ضرع

 راغ تاک رعو هدرا نفخ ppm هدنبامز
 یتماقا هدوغاشاس هدنة تبا شال و هد هال

 bl تراک و تعارز thy) هدنساسنا



 اا
Sara)هد هب رف ست اکر ادن هد ندا ر بودنا  

 bX CALS یییراهبرحم ند :غیدنلون

JEبودیآ  Tagلب ک ناار  

 2 1 jae « ناديه هرزواقل وا

 یبزو وا تردرزوآ وار امزوب زروق

 ىل ؛وهتروا يک یدیارذق هدنرشاب

dal slot ache :هدنس»ه رهچ را 2  ra 

 قايرا تص زب هرزواقا وای ءالع یدک

 های ویربایرازوگ_ ۰ .شعارولی دا دهام

 pel: aire Failed تحاضف فولوا

i: atهدرا هج ردا کاج هد مکتب  si 

 oj یهر ا "تفد :obs: ott“ ۳ دهسا

 ’diols تامر ا oF ندن ی دلوا

Gradyرک دیش اوا  dosیرلزو سا  
 ثمره کاخ 2 ایسی زواکذ رکو
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  Geesشما روئازف ۰ ٠

  aهده دیا روس یز روف زەراواآ

  & irsرب  Candنب كوب هدرافرطوا
  cette ate lieماا  OAL deatدود و

 تاکر ادن نوحا ثیشنهتحارس كزتزوف

OSH نامز یکیدروک ییفیدنلوب هد هیج 

۰. gal شمالشاب یک غلت رح 

 Nyt hel ودیهدلحاس كزتروق
 تکرج gS gl لاکا ردق هبدج رد ریت

 هلزهرولاهک دایابرقن هنوک ندنوک ینامز

leهدقع را هد وا ید نیش و  

gol ه  

 ور
 زەراولا نالوا Mle? GV gb ندنغیدنلو + ,

 هدد سيا pl al sade كلا یوم او
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 وب GANG هسانصن ید زن روف هه وا

oslo glo lfلری الزروق  
gryهلی  § pee stayرکع «ررولاغ  

 !WF ینازیهحن ولرد رهن lin زروق
 Fess ثاسصقاو یعد دلاس got وا

goa) IE oldنیک هلیسهعلاطس  

Guildتکرح  gill gtییعوزا  (lise 

 ٠ شم شعالک bas رلنادوبف
 ANNES رخ ندنناهل golils 7 روق

 ۰ ىدقوا لصاو ald bebe الوا هرکص

 « هتشر » پودیا تکرح نداروا هدمب
 PEN تب دشت هتخایحس ۰ یدک هتسسهطا

 J رب همانا نالفا le J J و تدهس

 تاراظخا pans 050 را هفیاط نان و هدوم
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 شام هلو نامز هفقلو هاب و

 ۰ یدقیج هلحاسهدارو ندنفیدل وا

 colin ناو هدرافرطواا وا 55 98
id pil»تنافر هنسیدنک ےک ره  

 ردق هنک وص كن رع هسباروا وا Che دا

 عوف و هدام یانو car هلاق ی راد ءا

 یفج4وا دم4 صح ندنایف_ثکق ج هلو

 یریثأتنسح كنالعا و ۰ gal شانانالعا

 < یدلروک لاحرد

chi, 544 رفع« تابه را وناباقوج  

 رکو یرلنورت !OSS gry لخاد

 ترهشمب Ja رع تاحابس ی راکدلبا !رجا
  هژنروف ید یک نوا شب نالوا شارف

cab,زایدالُابه اکر ادب قرەناو ەدە و . 

 SPV Me مرک ذ och زا هدننابم ان وب
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 ie , و : ورد Al د اتتشا .

 الب ie nea و لا و وتس رق

S538 |رو ود زدنان ره و لا وودناسود  
 رلیذخو ,ald کمر دود :یدبا ورهرراقو

 جد هدن سا UL نالوبعوفو هلا

 Gio ر ظنا ?ya) cele زارا
 8 9 راب دیا نش ابا ن

 نالیدادب 4ا اوست » :

 قاف od: tae Lal Mey“ ۱ یک دنا اول یرهش

ce"بود لاکا نیصقاون  Saline 

 رک دامب ش اا: ارادت gt راشادف زا

lucهل کو هرک  jouهو نرم «  

 ۰ یذیا شانهلون نامز نوجما یساطعا
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 مان وب هل Nie y 5 ناواه رروف

 نامزیمیدل والصاو as رهش OU! ab هلبا

gaa lbینبعب بو راقیج هلح اس را رکت یی رکسع  

 هب هدتحاب س اننا {Jo) ang ییدارفا

 .دهزالماوارادونکح هلب دا تکرح هداوب

 قطن ٠ید۔ ایا دارا قطر یواح.ی
 قوف تروصر ندنف رط sll و ّطاح

 كوي اراشعا ندنوک وب بونالشقلا هدمدامل
 امر و هدف شاد رام متلب
 : | ۰ یدلدیا نالعا

dbl gate ۱۵۱۹ F299نوا  

AYر هلتکرح ندنناعل ناواه ینوک  
 كنور «ویوتآ = ناض» هرکصنوک چاق

vey plوب .یک  elرولوا لصاوه  . 

 .oo ple Ro se J ندنماع ود دز روق
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 ندن !Sak لاغتشا هلا تازیهح لاکا

 و A yp وارق ںالوا Gly و هوا
Janisنام 09  - A sacle gc ol 

 ۰ ژروشلر هلا يراه رکید 3503
S54وبشا نالوا ترابع ندّکر نوا  

 رامتخا هدنمان سونیمالاود ووت ۱4۶ ود
 و کیدلرو KN یسهدناموف كنادومف

 Sgro كبمولوف فوت رف نادویم
sadeهدنابعم هدنسانا ییحایسیک  Bye ye 

 روهشم Che ېک یکیدتنا تالش ود شاپ

 هب 2 نانافوب كئاولاژ رع ملا اوودروف
 ی راک شا Vela رالحا س یر زج

 هدلاح ره ب ودنا تقف ر ید هده انا تاحایس

gy Jo A۰ ید ندنویرح شل لاکا  
 Bede, asthe وئوتت [-ناسزنروف



 ۲۷ت
 alee كرك اسع bly هد ier هدانا

 وک یننرلم tp Shaded نالوب هدلا

 lat مسررب !thes) GIT بور
 یسه رګ و هب رهو زن روف ۰ یدریدتا

“aideید هدردجرد تفد نانا  + 

wokeوپ  Bsیم کم لسم  
 رفن جوا ll زویشب ادعام ندقد لوب

meهک یدنا راو  Or Lyیکیا زونوا  

 جوا نوا Sets یراوس ,عرفن
 pied فسا كنامزوا ید یرفن

Olly smعوار  Seeیلراتخانا و  
daهدندرنوت ۰ رلبدیا مدکا لامعتسا  

 رطی-تح و لسم ٌزواصم یزوب یکیا دعام

 یشحو هس رده شب نوا نوا هلا
 cis رل داق وب + gl هدة وب ي داق



 فر
 UL swede لصا ندنرالاحدا هت دی رف

Gli. “play Gelرفوط یک  Ud 

Pakرب یراکچهل-ب هاب ران داق ی  

 : ردن رابعندک الا راتو یراشبا مناط
 هنامز وا كته Sassi كزتروف

 هعطق-نوا ندرب gh نالوا صو ص#

 نالند « وئوفوف < بولو یب gh یدام

 تام#* یسدعطق ترد ast را هندد fi وط

  لصاطا « cal oid وب رار :هلیس همزال

 هسا مزاله ره نوجمآ تعایعو زروق
 جوا نوا اد-عام ندکدلیا لاک ا. یی هفاک

 لصاهډندنو Soul ply ol یلتوف ردف

 هدر هب رام كج هلدنا هلا رلیشحو یدصقم

 ریش و ارب BS GAN قم وف روف ن وتب ین“ د
 saa یک یراک د- یک ها رانامز وا



۲ MF 
petزا هد وا كح هروک جد لو اسار  

 قواجر !ls دو A, 4)" Se یو

 هداب ز كب هلتهج یرلک دابا نظ شهدم
 ِ زنا هد24 رو

Geile ویو | - ناصوبشا Foy 
 نالو هد. هم ناسا = هدرا تکرح

  Joabرارکت ی رکسع هلبا  deyلر هدیا عج

 هرلنو  GARداریاق .طن رب رۇم تیافو

 الوا لرهشلرب هریک هیفذک ته هرکص

 « OVEتک رح یرغوط هاتن ر زج هبش

Ring IE VES Cogn De ee 

 Cee ly ش۶ لر تک

 eee ۳ یر "تو تورم هداروا



Gear 
 ندهیح ران تاعوفو A peal طبَص هنفشک

Jeهن رو هظ كن  gottaهکر درشمرب  
 Nii, — at SS .وفو نده حلاو وبا

 تگ ندنسهعظم تایقفوم یهدالخاد

 al وب fate و یکداقیشکممدقم ند زا
 دو لس و تام واعم Ny هدارو راد

o's 
 bad Gey de Babs JIL نا

Gohlقآوفانآ » هنا رو زا تح و مدقم » 

 طب روح ندفرط ر هکزایدنا poy یا

 لتعم dat رع yt رط زکیدو .یمالطا
 شا نا وه و ملقا هعطف و نانو دودګ هلا

zyنادت  Sجا هرو  Pll set 

«gpaماسفا ویا  goutهنس رب  
cols) Giles Joosبور و یا«  



Grane 
 ی وا و« gel را لدنعم.» sod یضذیا

erenceقوفص د  ase Jel > co's! 

 ۰ لیدیا pags etl رر كچەديا تلالد
 Gael هدیجوا نددطق حب واو کشا

(Keهعطف  (peلیکشت  Am lows ga!ند  

 نالوا هدکلیا عافترا بسک ًاصردن هلا أد
 هدنناذخ یرلقا-ظ« رهبلید زوق یطا را

oeردق هنعاف را مدفكي ید ندضرا  

 عساو تباف یهدارو هک رولوا لصاو

 Si « یمیداو وقي کم » هب یداو
 لوب شب نانل وب هدرا gy a .رولیر و

 Sai ood oh یرلفرطره ثالوک
Jal ys gb۰ ردشلف هطاعا هلا  

yكدالسم ین دە طة  Gra get 

edi lyهن  la yalندنسهیلصا ماوقا  



HA 
oY,الا كن هل ما «ك الو  

 ةهداب را نف انفارغوتا مولا gual وا شالا

 لصا نع ةر وک ذع هلق: بول yh تبا
 مع ال کیا هدنرفرط لات كنا ما

tymیرخوط  medراشانا "رند  
Sool2 ردرشلوا لصاو هناقکم  

 و و هریک سما رفا دو

 بودا قرت ردق هبهجردر هدتدندم نالوا

 .لصاحفوفو wt یخد هب fle نف
 نانلوت دوج وه ةدرلفرط وا الاخ. یراکذلبا

 os goodie وا لالدتعا ندهقتغ را | عب

 ىس tans Cathy GaN عونو هنت
 9 Sim gig 4( وا phe تاف كندارفا

 لالدتسا ید یرافدل وب راکسوهالصا دکل

 تالالدرتنا دابو » 20088 زا جارح"او



 و

 دیأت اهد ,ob ی هیقفا ely دیګ راب

 هدوا هبسیا راو sty Ul قیدصتو
 bye وطه وج gable دهن: هردص تدمر

 هلو لوس. رب رکید نالوا GE بولباب
 ندنسهرادادب راک اوت ییاقیسکم كن دارفا

 لیکشت تعوکح t وا Aun ورا

 هلیح و وب ىنا س هار ز .رد رام لوا ش

 pls ندا طیص 7 324 وا 4 مود خب

 sag ie cl e تان

te ren aeكج  

 نالبر و هوا راغ وب ae هدر هح رد

e &>ردهدکلیا كر  eee : 

x. ie ن رم و ana AM. 
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 یملوا لرسم اف یرهرادا بودا را

 Spel Sl pote تموکح چوا هرزوا
 هد (rye ٤ Sia 5 هس ر 19 fi وب

 » كنز و هد هر تا وا 6 ناب وقالت «

oo plندنهوکح چواوب ۰ یدآ شلر و  
ylةد دره رات تولوا یتموکح كن  

 لئابف وبشا «ردراو یسهصوصحت تیما

 بول وا تسرب تب هلماع یدارفا هیشسو
 Yast دقتام So ab رثداص و هرادا لوصا

 یرافرف زآ كب ندنت-هوکح هب روث آ نالوا
«gal Ny. 

 معقم هداقیهکم  oll yهروک ذم ماوقا

  eslرلک:زا ینهنوروک قرم هدایزلا

 ول راک و یعدرت و + یدیا  daiدن

  ratص  vyاب هليا عبانص  aolنف



(rap 
Xmكجو بودیا قرت قوچ زآ  
teان رل  S$ Salید زلاکیه مسج  

 ففاو مدهتعارزز راکت زا !pron شا زکر
 poe ,ندللبوبح daar ,یرفدا وا
 هوره شب Mee S ی زاکدلبا لا صحا
 ند یدل وا یرفقارم مدیز لب ید مکم
 فظل ley زاره زا ص وصح باو ما

 روشن یب زاهون قوچ كن كتءردان و
 ۱ « رلیسا

 یزلتریذو اک د ویش زاکتز | متسشبا
oofده راح مرزا قلا  wae, 

 actly Jee نانلروب ارمب و يبرق ین زکیدکپ
 ب ولیدیا oles حد ay راحت .تایلقن

 42 wth وب لوا نی ورو J رلویناپسا
oa « لبدرا gi موی 



GYAN 
 ی را هان راکت زا

 ais رایدنک ځد هدنونف و م ولع یک ی راکدلیا

 تامولعم عجب ?le ءرزوا قا وا ص وصخت
pal okiرانو هلج زا ۰  limهسدنهو  

 هدژا هج ردر زا LS و لو هن لدا كن الف

 1 یا o نزلوا
 شەر د راص نهذ دبا ی جد هن یون ا

pal۰  / 
 صوصخ هنسهیشحو لئابف اش |

 As dm 997 ینا سا راک : زاهد هدا را و نا مار

 9 هعدق ماوفا ۰ tla اهد ردق

cutط ۳ و لاکشا ماطر یتهزلبزای تاليا  

 یک یرلفدب وق ه هنروا هدنروص "هل رغ

 ندنادوجوم هلی رلاکش تاناورحیجد 2 ۸

 5 pial هدنر وص 7133 cb كن را راس
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 شاوآ Alas قرهلرا یزاب Gs رلسر

eeمد یر ر وه ءا راکت زآ  

 هلت di :ط glass فیلق ور دیه كل لب نا

 راوی اسا ۰ ردهدّملاق هدد مر یدام

 طوطخ نامز یراکدلبا Wiel ییهءطقوب

 طقفو july رانآ Gon st aa هروک ذم

 . رب و تیبا (E? aig یکو رانامز وا

 E رب دمت ی: رانو هلته یراکدم

 a ees ۰ رد رلشلنا عیاص

 کت زهرزوا یکیدادیاناب د هدالاب

 ردە ڭىچ ۆك وب ندن ربددل وا san تد

 هدن را وج Orig دنا سیا رو

 هدن رب ره 4 asl اشنا یدرا دبعم ددعتم

 Jel .ربشعا رردنلوب بهار 5

 زکلاب هروک (Ahly كن jaw ندرلخروم

۱ RE OA ی ا 
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s&sره  odزوام یکی ۳1  — 

tsلصا ربهاروب شا  alyیرا4-  
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 كنو د لوا ندزتروف اعفاو ءرددودو۰

 یراضعب ندرلنادناموف روسجو رویف یک
 تعجراب و تدوع رلناسلوت ot رب بەم

aL taalو-ما قاوا شعا عطف  a 

 شالا قارحا نوساوا ety ندنراک

  هجرد زارو یرب EP هدابوب 02 هيا



rend 
oye Orisرد راشهام هم وک تراسح و  

Aر ۰ ۰ د 7  

 ردفهنو ییهاد-اوا a رلخاد رروف ارز

 لاله ab هدسلاح ره بويعا نیم

al ylقرهردلا هزوک یکعاهباغدوخاب و  

 9 ردشابا ,N هدا ودود

 یلاوحا ,tes ازت روت هر

 ندفدنل وب هدناحاصزا قحردف و هد دقحس

A a piers oeهژربح وه اق  

 تقفوم یهدارواو or feat yl لخاد

 (bw 3 1 هج ورا ید راہی و» مدعو

 hats هديت و

8 

x ¥ 

SF كنس هل بف قانوتوت هیرفس Cie 

 ندن رهدرللا واق نالوا یبهرادا ۵۹ ۱



۳۳۷9 
 GH Al نوا كن هوئمفا سەل

 رب یییرگع زاروف ۰ رد لا تکرح

 Gast وا شالا piss اهد ردقه هجرد

 یزو رد هیرفس CAD هدنگ رح یعفدو

 ندیراوع ردق شبنوا abil هداد زواصم
 راو بوعط هدهعطق یدب بول وا بک

galدیما هدایز لا هدرفودهزنروف طقف ۰  

 قانونو هدوا هيا راو یثر نر و

 یفیدلوا شالا قالا كنار یمهلیبق

 یکی abl رواک اج زواصم یزویجوا

 قانوئوت «نامان» + gal «نامان « زواج

 رنو بول وا so «لا-ج. < دهن سل

ollمزالیلقن هدرفس  OWايشا عونره  

 لبیک یراکدرونوک ردوا یتاوداو
 هدناتسدنه 0d PW ورلیا لا كندا رفا



GTA 
a5!هدن رژ وا را هد لس صو-ص# یک  

 یتح ۰ Jotllal ی دهد كمرونوک

 ند ناما rc. geal ols ود هدنزه؛لزت رو

 كه هلس قانوت وت 0 jaw وا dns ؛یمسقر

 Bed SM نالوا pel alot هلا

 وزرا هد كن oo Jk ق واصلا كني شک یللا

 J 2-5 ندن رب ره <o الاب هد درا شماذیا

 ۰ ردشهروک رب هدیاف لوب

 لکم 02 jb yy هلا

 ۳ taal a رکص 8 9

$F ectsقایم < ندیضارا ےس و ج وا  

 ۰ رد رلشل وا لخاد ?ace نالید « یطارا



Grr 
NGS det,زو ینتهج نالوارا-ط  

 هدنفرظ روکرب زکلا ندنکیداک مزال كعا

 .دنل ب ییبم كن رهش وق.سکم Wal رور

 نرگاقل و لخاد هبهعفم یضارا ید
 هب دذا سم عطف هدنسهرارلغاط روراا بمص

 ۰ را رالاب
likیه یا كنم رافدل والخار  

 لصاوفعفوم مان « االاژ « را وناس ق رک

 نوا یه والا loathe SUG روا و
gh 02 fo byر نالوا شعالشاب هعع الی  

 .ردشار و gh « بالاژ » orale عو

 نامز gral oly هعةوموډ زروق

J! Chl.هدنسهطقن ر فیطل  daddy 

 كب cele ارز ردنا لو
 ردو هر یدو قزەنلوب هد رلتحای يقوح



3( 
 ه رم هدر ر 4 قل وا فط ةن

 od Jays یتمامهنلو les لمر هلتهج

 جد یعقاوم نالیدیا اهدا یفیدلوا لزوک

 ر ردا ض رع یتفاطا وارد ’Pian نامز

 ۰ ردشه روک هد cal وا لحم

 else gt sl شا فو وت زروق

 jad ble هلا jlo vel هدنفرط كوا

 هرا كرلنو بوس)و رم وروچ وا مسج و
 .یدبا راورلیداو كچوک وب Fo هدنرا
 كن راغعاط « رەدامارەس » هدفرط عاص

 حفتر هدرا هجرد قجه-ثب راق هرلط ولب
 Jj jel_b » ann یک یکیدنروک یرله ورد

lasتب رف  gaهدعذا  old yیک هدنراکنا  

 رب صوصحت dae رایدنک یرلنامروا ماچ



۱( 
 بوج pal ٠ هدکلنا ضرع تفاطل

 كن jel_b » Ly روا » ه سیا هدف رط

 Vek Gite ناو jy هلا راق اعاد

 هدنروص ر ېک شور هبهوسک رب ضا
 رب بودیا هرظاه ضرع ?du لاکو
 ریظع Sle *هلسلم « دی » ځد هدف رط

 ندنس هفاک Jelb رکید یسهبعشر كنم

 ۰ gal odie y دن را pte كعفو» هدایز

 لصا (gale كنءفوم « بالاژ » طقف

 لابج هدوا هسا راو یش رب ناردنرآ

 (ed poly pus Sot joy هروک ذم

 هدنرفرطیکیاره (dS وص Gly ندا نایرج

 یمفلو رارازنج ورا راج عساو هی دا وا
 ه] اب شح و هدارو هداروش هله « یا

۶ 
cod كس ندفازوا راب وک یراکد-لیا سیسان 



HOLY $ 
 ام ون هکوبلاح ۰ pl روید روک لزوک

Oi snack Beز ندنس هفاک  oohویایسا  VW 

 Asan “ojos ر ندا دب 5 یت اسا ہذا

 ا كا را هسياراو
 قالراب تباغ ندفازوا هلی ail كس

 طع رع نالوا هدکعروک یک طخرب

 هدهتطقن و !Byala هتشیا ۰ ردیمالطا
 رظن فطع هنس هطقن ره كف 4( !jot فقوت

 یروک ذم طع رګ نامزیراک دلیاتربح

 هحرد كرهاک aby مروک رروک

 ید PLAT هدرا ا thos راس

 یت وچ كس ندرلنو ارز ۰ gal شو

 نوا gas هداید و celle و دال وا

glare? eee۰ یا وا نالک م زال قوا  

 هدنفرط هنوا كزادوم نانروک ندقازوا



Grind 
 قارحا كنا < ود رک Spot شار

 Cle هد ی رک را a ay کو ae) وا

 : هل وا راح ود ofS الف یک ه هده شح و

 هد یدءها تدوع .Ut Saad یی راقح

  abate ad siىدا شاوا ۰

 و یکیدهروک هدنرع تدم زروق

 فقو تدمر هدعقوم  eslتف طلوش

hes) هرکصندک abl هدافتنا ند هیعبط 

 رح طخ نالو شادا نبع  cSرےھت ماقتا

 هکر دب رغ یسار وش .یدالشاب ه هفاسم عطف

 یتا شد  Colinكعاطر بوب روب رد»

 وا هرکصندفدشال وط ییفارطا  obهتفاطا

 وا ناربح  gustحاولا  dieuیک کرک كن

 هب ورلیا اهدزارب ۰ رروک ییکیدلیا ل



{i 
 هت شا ۰ راردا فداصت هراغاط قالبج

Siro 4-هدرلفرط و هداب ز لا زترو 

 pene ٠ ندرلا-یف ترس تیاف ارز

AE ندنرزوا JOlLb نالوا sie 

aaa» لابج هل-تهج ییدددهلوا نکع 

 بسا یرورص ندرازاغوب یکهدنسهرآ
 و مون وبهدهسیا شهروک

 وی رااسک وب بوشالراط  raedهدهد-ءفاوم

  Jae olفدایصت هراهوروحوا

 بیعصت ییتکرح كنهیفشک تايه یملدا

wi fig ک Chl كنحایس ۰ یدیا هدکلبا 
" GELB وبشا نکیا فیطل هع د_لوا اوه 

eg! صفات هد كنرارح هدیضارا 

 وشود هح ورا ییدارفا یتبعم هلا زی رو -

 ؛ يپا رور



(r 
ail yay دلا كناوه F558 

 ر هيمو تيم االصا هن سلوا رو را بعص
  ary jlهبا هلا ماود هدنکرح یرغوط

cle هرکص ندک دلتا عطف اهد هفاسمر 

  ISهدعفوم رب عفت مو  ootهنکو اره

 یرالویایسا یسیلاها رهشوب .رایداک رد

Dip یرافدل واشهروک ندفازوا Las 

 .ردرل ألا تعراس# هنن رال قثسا

 هدنرا وحل روک de رهش هیفشک ته

sie dil iyیرفوط هفرط  MoS 
ghزرو نوجماننیعن  Silt poate 

 ۰ رال2 ae ادم ah راک ر
 هل بور هد نما » الاّقمالت « برق dad yt وب

 رواکنجیرب ندهن وایدا NS ی دیه. وب
 هلبا رلک:ز | ادعام ندفدلو ترهث هلکل



rind 
 ندن راکدم هک شوخ هدنوو رب 2 جد

ot Jo)!شهدم  Ja NFیعوفو  palلکد  

 git » الاقالت ع یاب ند و : 4

Gol alد هدکمام وس الصا یرلکت زا  

 بیرف هندودح هروک ذم "هل مست زتروق

 aa a Sn ee هد هلا فو وت ole ر

 رارف oI ae رالالاة الا هد

 ندزاثا زواګ یدودح هده-ډا رلیدر و

 تایهر هنر یسهلسف الاقمالت لوا

 كەردنوک هیده رب ۰ هلا تراف مس

 ه نرزواكنروب ۰ رداس> زروق یتهوزا
cadaندرلناسالو  “Aland a. 

 نیت نوا لارا هسدز هروک ذم
 هدرب هلبا لرب لزوک هرانوب S یکیدلیا



0 IV 
plقلعتم هریمد یسهفاک كان رلیشح و اش  

 جا یک یرلفدنالشوخ هدایزكی ندناودا
 "لوص ىتيكلام adel yn نا_ةلاقو

 هروک ذم"هلبف ندن راک دلیا وز راهدرل هج رد

 ید Sade وب نالیدآ لا سرا دتا ر

 dard) yl Gam gs ىلءداعلا قوف تیلو م

 ۰ Gal poll یمههبش لزب روف

 هن هرلهدآ !Fak! Ses زرتروق
 ر لصفم هرزوا Alyy BIE هلبذ

 ل رابلالاق الت هدن وب هک ی دنا شهر و توت کم

 تراسح و تعاصت OY so glans x نده وا

 .هل gop لر هلیدب ثح ندنراهداعااقوف

yesشلشیلاچ هنباج تان  gal . 
Salil ناسرا gh ihe cee رک 

 تدمر نوحمایملنا تدوع كراو هرکص



Fi 
 یامز هفثو هدایز Las هد هسا یداکب

 هنکرح dil یسود را قفواوش Oral وا

 كجهدیاتدوع هدلاح ره bide yy و رارف

 !acl U3 یر یشن arias كرانالوا

 ۰ راردیا هفاسم abi ره yoy هتمهآ

 ردف هنامزوا زتروف هدناننا تکرحوب

 هدرر به و !als فدا-صا آل صا

 هاتر یرلفدلوا شمامروک هدیعونرب

 ل ران ال وب هدنزبه زن روفاس و ۰ رار دي! فداصت

 ۰ ردا بلج ییبراتریح و تفد رظن هقیقح

 مد یمرکی و هد gb حرف یکیا اتش

 زوقط كراود مسچو نانو هدنضرع

 دو ا را ياترا هدزدق مدق
 ۰ روااو كيلدر هاشم هوف

JS كراویدوب a fon ندراپشحو 



۰۳۹9 
 FOP SRI وا اشذا ییههبدس ه و ندنف رط

 Fale رلکتزا oad yey نامز یتددروص

 dad yo goat نسلق الاق سد الت هلی
 لدودح رک ندنفیدناو د ودح یک هدنسهرا

caelدسر وشراق هن موه ل رک :زا رکو  

Ao eeو  eaeهن نوڪا  Mie Ai 

 یباوج یعیدلوا plat اشنا ندنفرط راال

 . ردشلا

 هنکوا یلخدم كراودو رلوبناپسا
 .وصخ كمك هفرط هوا نامز یراکداک

 هدرا هاربا ددر Soa وش ود زار هدنرص

 هدابو هدنعاننا هرک اذه نالیدیا هرخالاب

Lasبول واروصت روذحر هم  

Gsلوخد هنکلاع رلکت زا لاح هم هاروا  

 هلردبا ناسبرد ییرفد لوا شک نوا



3( 
 Em ۰ رارالشاب هرورم ندروک ذم لخدم

 ندراود رالویایسا هنرزوا رارفر هلو

 رروناروط هناددربم هن نوجما له

 هدوریک كره زتروف لوا لا هد ها
 هن رزوا یوعدو و stl توعدیرانانل وب

 Jota ندلخدمرر ررهدیرارگید

+b |نامرد ید  Sal1  
 "دقیقح یدارفا god هب الاق-الت هرزوآ

 هراک:زآ رار dal را pol عج وروسج

 یربپد هوا هل نهج یرلفد-لوب بیرق كن
paleكوران ص  Paساتفاو ذخا  

 هب ورلیا .a a e هد-:عارز وفا

 ندنوک هلیو aan + pal ش 1

aTیا ک ی ردا قرتو نده  

 chy ee یراکدروک pos نوا



 و
 موحش هشرزوا یسهلسف الاق_هالت هعفد

 یشان ندعفادم یرلکدروک هدرله-داشلنا

 روبحهندوع كره«هدیک هیورلیا هدایز كب
 . رد اقا

 ا اف ال
 لث ہو نالید « هدم" » هلا یمهیشح و

 ندر هل بف ش ایا !Stas ج ر هدنعهرا

 (Od fea 4( هد اش اب aba aol وا توا وا

 و شارآ ?ae ترد هل نهج هرادا

sce?لصا »  dadهدنماقم ین واعم كدر  
 هرادا ندسنفرط faa, Ro نالوا

 هل رک نامزهن ره ۰ gal شفل و ءد-کادبا

Sy 551هدراوجوا  Lieنانلو نک  

Shsیر ندهریاس  ablهرا-ګرب  Mal 

 ترد رطید هلا شا ل صا هساک مزال



Grong 
are sls odyهلو راردا هرک اذم كرهلک  

 Soak مزال كادا تکرح هدیاوب

 SIE corre .رلیدا رربدشلالرارف

 و ءزالاقمالت 23.5 5
 ره ans :مهدا ضرع هرزوا قاوا

Fileلاغتشا هلی-ارجا كن روما مون  

 رومآم هدلاحره نوسلدبا هسا رولیدیا
ae paران ال وا  Jولرد کرد  

WS aolهیشح و لئابق راس هکرلیدیا  

Cool alطی هدرا ەچ رد 4 یم هاا  

 دن رايش یراکدنک {oot وب هسا هصیق و

 wee طقف + 64! :be.) oA سد وا

SEY gl gale!یراهہیلا  Gains abl 

 ن ا اا كرونا ضب
cot dena] easهد: سە زا  Weقرفر  

 . ۰ یدبا ر



{ror} 

(Sahl لاسرا ترافس cis, Jeb 

 واادعام  eke INTL ehرهش رب ص

 ن سد یکدروک هدندس:و رط یبلاها

 هدنلیداد دودح یقرهنادلا یشا ند,

 جر ندو رط زن رو یہ ۰ ردُشمامهدیا

che نالوا GE ML یناقلاقهدرب هلا 

oak تماقا كند ر یمهلبف الاقسالت 

 وب  AmB pA:سا ر نامژ یراکدر و ۱

 یاب ندنتک رحوب دلزروف  aaتول وا

  : gtتب تفانم ۱۳
ire 



9( 
 رکید نانلو هدنماسقم یرلن واهم لاحرد

 ورلشمالش اب هبهرک ام هللا باج یرلس ر

 ی راو ندرلسدب ر و هرک اذم وب

 ۱ هل هزمجنوفلوص <
 یی Ancora ه-نلخاد یر هعطق یدنک

 ندن کج هیم هلبرب وانعم ر هنن (joa وا شەریک

dietهرلذوب  Cle yy Spتسانء  Aged) g! 
 هدیرلضعب یک یرلغ دنلوب هدنسهع)اطم یغج

 od fale ید-:ک لاح هم كرللوتا بسا

 نوجا ققلو هدفافتنار afl اموز هتوم

 هنهردنلو هدننسوزرا تیک هب وة سکھ

 ۰ ردرشرو لاق 7ا
Ga pau yaadلک شت  dyو  

 ۰ هاکمزال lal تکرح :oly 4 سلم

Qe y asmوارد كره ر 3 رار*  



.»> 
 لرلاو هدرا هيا رونلو هدرهماطم وارد

 ناسکس رانامزوا بواوا ندنراراءهتخا لا
 هعلاطم لوصتااقت انوشز oly هدنشاب

 هدر 8 : هکر دهرزوا قاوا یربد و

 لرارواکج نالو دز هکزکسرولپ
st las HIT, pelتااقنات وز مود  

 .ردف وب ,Slide جه میشث و روسج ردف

 SF روفلرءر و مداردق یوزر هاو
de plyهردو و ر ردنوک یرغوط  

 هن_سددنک AHI موج هعفداو تصرف

 vals ebb Shel وز + زردیاراطخا
a4 IF o poss! ah! poolریک  Sandy 

 Gi رترا-ممو توف جرد كرک كرانوڊ
 [od 94 ندنرظن aba تالرک ع رکو

 یع وا .a راح رام gm و ی: :bak! os رح



 بو
 رک ۱۰ sal هر هدنماشا راهنراحو

Ja eyهلا  Sport Golsبولغ» هزب  

 هليا تروق كهسبا رالک | یییرقجهبب هلوا
 Ste Gig هدنابسانم نسحو یقشرا

 جوک قلوا Hye هداکو هکزروذو-شود
 كلا. ail وز هدلاح وا ارز۰رداکدیمرب

o'r 5ولع»  jt lsزم قمل وا  arab Joby 

 اهدا یتغید لوا یشحو رب شالا تک رح

 هلبارامدآ ضا .(em od یهکع .زردا

 هلهسیا ر الکا یزم"ج هلی هشارغ وا هدلاح ره

 هبجورآ یزمجهدیا تکرح هد)وت 4

 © زرونوشود
 ییعهعلاطم وش Ala وه زرا-.تخا

 لوبق لاحرد Joby رکید هللا سیر لصا
 هلرارف نال رب و هدلوب و طقفو ۰ راردا



{o} 
 هلبا Jase نوجا یسهاللا سکع هزتروف

 اقوم یرال ویا (el Oda لاسرا رارب

 ۰ راردبا فو نواوا
 هدنروص ود یراسد ریسهاب الاقمالت

 قوج ندهرا هنعارجا كرارف یرکدر و
 راشخا ۰ ردرلشمال اب نن رسکمع نامز

 هن تلاشا وه ز روسج یلغوا Chen ر

 هرزوا قوا ندنراروسج لا كن هلو
 رواکنج jy جاقر نالوا !fla باكا

 نامز !Fok موج هنرزوا Fost هلا
 icles تراسج ید هدننایم رللوینایسا

 زروق نالو شالا راما رانامز وا

 مه ندهراس لئابف aide“ كل ربلالاقسالاب
 . وصخ هعفادم 5 رایدنکب ویمهزکب هن رب

endive?رد دل وص  A>هد ید راک ہد 5 ءرا  

 ۰ رالکا



 ۳و
 هدنسهرا زنروف لا تلاقناتوش ز چ

 هدارون هدهدنقح J4 راحت نالک هعوفو

 : اهر و She glee زارب JI هح ورم

 ا قوه نزوا هلزتروف
 ربازب هلیدارفا یتبعمتااقنات وق ز SY نالہ

Sy ad y blهزتروف  Gaiهرکص ندکدلبا  

fast go patرک | ردا لارا  Ady 

 مدآ ر یرغو-ط هب ورا نده-طقن ی رد

 راد-سیا رولوا ك جهدا تکرح هلی

dp jadلاحرد  lotهب  | readsو و  

 یکیدل رم هلا قرهلوا oglu ەدە راج

 رابخا یتکج هی دبا هچ راب هج راب هدروص

 + ردا

 زآرپ نامز !GI یرب.خ و زنروف
Ghنالو هدنوشراف ۰ رولبقیص  



droap 
Tyce yىج هل دالک ازوس یالوقیالو  

 هلا fig زعا ردیا مکح oi fol yl نهاط

 هد cart y هراحر aac ندکعا هب راع

 كنه راسح كج ەلد هد هسا ردنا سح

 هدییفج هلوا ىشر pas كى ةة

ah 9 ee۰ زا  

byماف هاکرادن زروق هن رزوا  

 یکیدلدبا موحش ندنفرط «prey ردبا

 ییکح هلک م زال ق٤ اروطهدل gal هدنروص

 !oe نامز یکیدلیا ترشایم هیبت

 by هدلاحره یعوفو DLS نوک
 a وا هد بهار مات ودهلوا ندنعید) وا

 یه راقع اک یوا رو هام
 . ردوا لاتَسا هلا

egal1014 نوک  gesteاولیا  



^( 
A>نیلحابص زتروق ۰ یدا ینو دک  

 هدنقح یماظتا هحرد كرکسع ندنک را

Sl gle las ob,هد دیعم نوا قلا  

 ارجا درگ ممررب as س هفاک لرلنا لوب

 رک و هداب كلرک Liles یو ۰ رردتا

 رادم anand ین راتک رح طخ هرابرا و

 Ady“ هدناراطخا و اصن !ye قح هوا

 هب راحت ءرلب راو هصامخاب lash ندق

 اعاد یرلقا رنم نانو هدنرالا هدنساننا

 بونازوا یرغوط هد رازوک كرايشحو
 cule هدابو و یی jek ترم هک رود

 هدنروص ر هناراک طا-تحاو نامے تم

obیی « رل ها  a am galطخا  pul i. 

 . 9£ وا
 هدنامز yon Bo رهظ تف ون وکو اد. یف



Gr} 
 نار هلیدارفا یف تاافقناوشز چک
 روهظندفارط هوا كنامروارب مجسج تیاف

  + yalهدسنک وا هرظنهر بیرغ هن زروق

 و یکیدروک هعفدوب.روالوب حشیرثعدییه 

 هداز ندنس هفاک هد لرل بلر یک دروکر دق

 ر و.یدیا ءدنفابفرر بیرغ

 هلیارللک-2 بیرغ وارد وارد یرادوجو

Sing Use. ادعام GS دادیانم زت 

ao رافرط هفراو س کوک ط وطخ Alby 

got یدیا شادیا er) هل. هن jolt Sm y 

 هدایز لا یییرلتفد رظنرلا ويناپ سا هکر ا و ردق

 لرایشحو هدواهسباراو یثر ندیا بلج
  Joy pa So Jolهل رنوب ارز ۰ ردشلوا

OAT bas! یزون نوتل | یرافرط ره 
  gle Meهن را رز  oesقوج ك ی دندراشاط



Sats 
 ۰ یدیا شاردشداب یرلعوت

 J رکسع یک هدننیع كالا ان ya ز جک

ae sal 02.6 J» hoتادرظن بلاحو  

ram yoy۰ شعا  ged fuckهدنرا هفرا  

 یلفاف واییرا هرزوا قاواندنعو تان 7

 ندقدناو یراکوشوفیلکن روا ردواردر

jo. lasجد یرز وا كن  peu 

 ۰ یدا شلدبا Cay هلراکو هدنروص

 id جوش نالو لک ندرلیشح و
 هدص وص# !Coty J ya برن اهد زار

 ’Kail Alec یایض نامز یکیدایا فقوت

 ~ !lea راشو رس و .jo نایال راب لہ

 هدة رد شاخ or رازوک اندام كرالود

 نو-ةلا یمهفاک <. ار ز ۰ ید

PIT ندنغید-لوا شعالزدلاب a Joy 



tats 
 + pial هدقمال راب لراب لراب هدنس وش راق

 یرلفدسل وا هدکانا لا al كراتوب

 كنهراس لئابق نک اس هداش pl خالس

 Ud wa Sede یراکدنا لا_عتسا

cal Ae Ely ook 5كفواهدرلنو +  

te,وه رحادءامندفد.اوت یعو  Bly 

 ۰ bal زا و .jor ماطر د ندنع ون

basذ هداب ز لا هدارو  ofیشرب نايا  

 فا عزا هلال الا er دی زا ها ناو

 زتروفلرک ۰ رد Soler یک هدنص وصخ

Tyفداصتلاپ هرکصندن |  tedذم  . 

 نالوا Rey هدره رام dal sl هروک

J sola!هروک هن رلتاور  Byهدننایم  

 هلیط رش كمردتا تباصا لاح هم هفده

 هددءفد رز یک یعبد-1وارداب pul قوا
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Filندرب قوا جوا دوخابو  JVید  
 ما لد زآ

 !fila fen Os لامعتسا

 كن ر ره نوسلوا هسیارولوا ندعون
 یس ەچ ob شاطدوخاب و ALL هدنح وا

 0( J4_m رد كل وص را و هد ۵_همدا هدّتْلوب

 ۰ ردراشل دا طدر Se‘ ندک دتلب رود

 As pb J وا J راح الس ”ye هله

 یر ه-چراب (a Se Ch bi هجورآ

 طو !opis و یک هر وط وا اب دام

JAG ellحالعر ناوفروف ی: رازوک  
 ی Se ~ دا رفا هروک de “sas هد وا |(dew را و

 Jared تفح 6 راک دارا sa هدنهاقم حجت

 نیلاقو لغاص تاغ Spt sok عونرب

 هن 9595( 4 وصوب نالوا ool ندحاغا



{ro} 
OSS cele ردق aim gl So ندنج وار 

  ILشاطو  Gjar shردشلردشلر ۰

 کش عا نیکسک هدرلهجردوا راج عونوب
Dh رب هدتشروا در هلیسهطاو fig 

 .ردشلروک یکیدلدبا فالتا رک

Pahl ففو زروق JIVE 

 تک دلا عفوم ذخا هدن_س وشراق ال

  iste ok ioeندزعارب  cule yشهدم

 رالوباپسا ۰ راررشاح هدنروص رب
  TEا هنروصو 4 °

 . Jurcaوا هن ی ( cadلوا  | oolنمهدالک

 قوا هربندرپ كرانو هرخالاب هدرله-سیا

  aacنامز یرلک د روک یییرفدال-ثاب

 یردصقم ندقهرشاح  dleقالشاب هب

fe Se و ت رابع ندقع الك | یب دا 



Sri} 
. athe WS | 

abl SY tae iتالیاهد:- هرارالومایسا  

andsهعو-ةو قرهلوا  OWه راع وش  

 ۰ ردشلا ماود هدنروصر شهدم هصبا

 هبهداعلآقوفتراسجر هقیقحلرلنو زروق

 .ais lal ] رارکت هعفدو ییبرلذدا وا تالام

 نالوادوجوم هدلااریز ۰ ردشلوا روح
 جاقر yal لامعتسا یعونره ؛لراح الس

 ییحوشلبا Sarl» gop gh هعفد

jes210 1 فروف هدایزلا 4  

 هلن روصكمروس هک وا لا یدیرلیراوس
pepo codyهددسبا  IVE 

egندیش رب  yh a9?تسد حالص  

 قاهرارب یزن رو-ه !Gad gh قرهلوا
 ۰ gal شالشاب ید Kr ردن وش ود



G(r} 
 هغوفوینوک ?AA تال !gh ه راحو

 یرندنفشک FV كناشيمآ ۰ یدیاشک

dil Jyهدراهچرد 9 هدنسهرا رالوباېسا  

 و iene e شالو apne شهدم

 dad 9 رےفشک خراب اتما رو ك كم مود

 نوجعیدسناو salina هنایرح هې

 ۰ !dene نیەت هج ورا هد را ران

 هشهدم doit y“ ردق هءاشفا نوک وا

 File كت !alee Fo bh fish ماود

 شمام هنافنسعت ز ونهيمددل وا شا اق هدف رط

oulره قترآ هدنامز رب ببر 4 ورغ  
Filوا شو یفانغرو ید كفرط  al . 

 . دارو ماتخ ههلدا-جم col ندغب

GLa doe,ز  ookهزتروف تولوا  

 هد dental زا کب تافلت یکیدر و died کو



tars 
 بواد هلافوجرارکت هدنلاح یعوزا رایشحو

 ME 6425 SA gly el هکوبلاح

 .وشودیاب زتروف (Gaia 9( هدنجراخ

 1 + geal شمالشاب هکع

 IF نانلو odie كزتروق هداناوب

Glندیا تسایر هندارفا یسهل-.بف  Fil 

bodyاندام لرلالاق سالت  auld gs 
 foe تربغر هدنرهجرد Gl yl لات

 رارف lis diye ی راکدمه-کح ییبرلم

 كن وفنانلوب هدنفرط یدنک زروق + راردا

 نامز یکیدرو-ک یتفیدلازآ هدرا ه-جردوب

 رکیدر !Keke Gal glen جاقر لاحرد

 aX ی LIVE GS رهردنوک ترافسثٌریه

 da slog‘ هوعد
Geb الصا Nal ya; چک 
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 رلواپ سا یرب ندهلوا اتذ بوتا
 .دع)اطم Gol و ه هج رد وص هد هژدام هلا

 ك رالویاپسارارکت هک وا Gamay هدنم
 رونار طاح da gx sad وم یراکدلبا اهل |

 یراق س تایه یکیدردنوک هسبا زروق
 بولا لاسرا هنیدزت تلاقانوشز جک

gm yell paردن وک تا  ako dyهد راظتا  

 ۱ ۰ یا 0282( وب

 SMa وز نکیا هدراظتاو زتروف

saadربارب 4! یشک زوب جاق رب  
 هد 4-دا ربا مو هع ei وب الزروق

 هداعلا قوف bsnl رب هه وا رال و اما

 4 ورک لاح رد یرلیشح و ندنراقدناروط



ayy 
۰ ga fey hey یر وط 

  55558یکیدردنوک  Cheالاقمالن

  gededیفیدلوا لصاو هندزن یسر

 نامز  EP poutyلبا تلاقن انوش ز
 كنه رانالک هعوفو هدنسهرا رالوینایا

 هج ر لصن  Del okیفیدنلوهرزوا
 و شلا تامولعم هدنقح  atl gleryهان

  yellتراسج هد  Mola yردقت یی '

 وا شا  jamalلردا دقع هطاصهر

 هدهنانس ود تایمسانم  eta) Geyسح

 .یدیا شالا

  35559 ae 4.8یکیدردنوک

  S fastلو بق 3:55 یراکدتا ! totر

  ablaهنندزن یزنروفنوحما كالا دقع

 يرارفو يتحو ردا ناب !Seren لوبق



«۳۷۱3 
 هد دلا رر داب هد هنلا- ھن اوز

 چک

 odd lia ود تام-هانم هلا زروق رواکنج

eis,2-9( عطف  wmادعام ندک دعا  

 هر ها واو ګو فات نویسد Ly هدنت

 هد ربع Ob ماود ot ال دا ردق

 BF اعز روف قلهرار ge رولو
 ورم و تالوک ۳ ق هلا هب ها کز

 DAB هکمام رد ال را دن ی شر ج رادهئاب

 هرخالاب یشر gras Yu ہد درا

PS adl_al ya 5بوردنوک رب حرب  

 ندعفاوم یرلذدل واهدعشال وط كرالو:ارسا

 هدزنروف بوابکچ ندراوج وا موفرم
pw۰ ر واق ت هس  

 هدا روا رار 4( دا رفا om زرو



{evr 

Nie yt an بولاق هد نوک gb, 

Via, Keo ندک دابا لاغتشا هلیست gla 

as wg) 9! یسهرادا yy رس هل 

 وب  otalوب  ear Oldتک رحیرغ وطهر

otislie نوا هليا یسر هل هکردیا 

 رهش هد ساب ر رکید نالوا  dsهدروک

  gd Payران  ablتاقالع مه  ookهد

sin كن هام ود gt یکج هیلباادب 
 ۰ bol هدندص2« Okla یس

 یکیدلیا برقت هنرهژالاق-الت زروق
 ندننبمح ودیما ییهاظتاهج ردهدكن وب نامز

 یتح ۰ردشلاق ot po هلتهج giddy هدایز

 pooh ًاباطخ هنلارف ابنایسا هرکص تار ر

 یرهشالاقمالت » : ob ghey یت د ]وا

 هک. ودیا مس ردفوا و لزوک هدرهحردوا



 فوم
 dy رهش abl رغ كنانابما هدرظنك ناسنا

 «ید اروا وب قرفر زاك هدنسەرار هوب

jet © 

 "لا رد plas ىب کده سرو

 الاقسالت هدلاح gis yp یرلبراوس هدک وا

 نداقهدرهش oll یفج هلوالخاد هنن رهش

 رد-ق ase sly هرل-ةجوچ ge و ثاکرا
yada’تایهو یمهفاک هسباراو سون  

 ad دما یب رغوط looky cia رف
culناسنلوب  olyهن رلابقتا لرامدا  

Jak! Ge lisندرلنوب ۰ رد  Obیعوج  

 یهدنراوج رهشو ندنرل هاب یدک
 ندرلکهچ یرلفدلوا شمالبوط ندراراچ
 Ale ییددلوا et رلتمد لک 20

 یرلتهدوب ندن راکدتا لابقتسا یرالویاپسا



 »و
 رب لوك هدر و برقتلاب هرلهدا ضاب

edheتابوت«  Joel jpeg۔ ویایسا ۰  

 دو خا و هن رل ناب یراکچ وب هدرا
 راه اهو Br fad قرەقاط هن راسك وک

 مه 0d fo را وس یکی راکد_ایا نم زن هلا

padوهنراف ورب وف هد مه یی  JBقاط هن  

 ۰ ردراهلنا نیز ss هل روص

 SIV قم الت ندب لابقنسا یرال وین ایا

 تالبهار هدن رادبهروک ذم_هش هدن Kyl لا

 صوصح هن LAS نر ,peat هدکعا

 یرلثد اوا سبال Gaeal Gol غوئر

 ۰ foe! este و هدااح

 لخاد ag هے الاقسالت تره ویا

 لابق سا ی Pat هدارو نامز gil وا

 یخ دل وا شاو ATM vol sles نوجا



{re} 
 Ble رھے ارز + ردشمالک | 5 5 98

ue”وم  abl dey: eo!هدرلنادیم  | 

J!ییبدارفایتیعهوزت روف هلْشقلارب وب  

 لزوک و مسج ه دا وا یکی راکت لابقتسا

ot jabیسهفاک  Byندو  Zl!رده  

 راءةلح و pal شابا ندراهزا عاونا

 لوس یکیا هجورآ كرلدنا نیزت هلا

ead laineكرالویایما هد  eps Abs 

 شادا اشنا ab قاط یکبا نوا نالعا

 : ۰ ىدا

 هدن رک glo gl وا لخاد هر هش رال وی اپ-ا
 ید لوب ریهر جاقر ندرلیلال ةمالت هی

 ردف هتادیم ر كثحوب كره هدلاح

POTراتخا هلوبف هلت روصنسح یرلنوب ۰  
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 یحاباب Adal ya ز ما نال وا شرک

 یزژتروف هةية ا ف ندنغيدلوا شادبا روم«

 شالا لوبف هلک ازنر هدنج راځ یدیما

gal۰  

 هلا سان ر شب ردق هماشقا نوک وا

 بوالپ وط رالویایسا راع اهدو زروف
 رکید ives الاق سالت ۰ ردراشوروک

 نکیاهرز وا OF زوده _ال وناپسا یر ترد

 یدسنک هک رب یربره هلیفاط یراذو
 rg رارق Kel رفاه هدنهاکتماقا

 ندهروک de gle 5) adh یف ندنرلقدا وا

 plows yy یرال وبا. سا هدیدرد

 o fre y+ هدمارک او زازعا ردا

 قو اونا ری الاقسالت 0

OSشب یی هجرد كن رل هجونو  Bl 



4 ۳۷۷ 
 ارحاراکلنش ولرد ولرد Lilt ردف نوک

Jc!۳ هل. ر وص  fet pwیک 23 رد  

 ره هرک.ص ندک دارو تبا ہرا دهلک |

 alin ود وش راق هن ok هد كف رط |

 eas همای هطاصمر راد هغج ad yl الرصا

 Kl همان هطاصم و ps Van Mi هک ید)ددا

die diaرل  domتم  odaleروصتف اا  

 ۰ ردرشهاممس وک

 یک هدنلخادآ la. aKa لر رو دنا

 uly ص و_ص 9 | هلا قف وم

Sly:یس هری ها ر  TEED E 

 تابسانم وش یفیدلوا شلیا ادب هل ربا
 e gael y لوصح هدنههیاس هنانسود

 اموز هوم نانلو یر كراکتزآ



™ 

۳۷,۵ 
 تدعر طقف ۰ Gal هد-ةروف orb زب

 44 راګ !ah رال وتامسا .Ss رکص

 ad رح اموز هوم یی (p24 وا شه العاب

 )رک Ey اه ها هر وك دم ہا ہہو ردوهنامز وا

 ند: سل وا شءام اة acl كن هل بةر ر 2034

 ها رهدابوله.یرالویناپسا د یعفد و ؟یان

 . ىدا eal وا sais هلا

 هیاکلاپ كنم !L je ومدکوب لاح

 ندر نامز یکدنشرا یی رفدل وا شعر

Synدليا کک  oidیک دنیا  

 ك رال yz امسا «یدبا شه pole نوا توو



۳۷۹9 
beنوجا كل دبا لید- ہت ینک رح  

 نامز یکیدنو شود نکج هلک مزال قعابه

 یرغرط هدرزویرهش «الواوش »یرلذو

 گن و ۰ !gah سح ییهوزا كعا قوس

 pool ص وص# ندنف ط یدک oo رز وا

 DB تورث مج رک | opal لارا

 هب وقیسکم !deel) gehts تکرح هلیس وزرا
 یتفجهبءهلوا لصاح هدافر م ندکلک

bis,ها روا وا كج هلی دیک هن رهشالول وش  

 شقلو gee Jeol Able sy تور

 ۰ ردا زابخاهز 5 58 cand وا

 نالب ردنوک ندنفرط اموژ ءتو هزر وق

Salk ser Spey’ندننکندلبا لصاح  
 ہد: ےس (da اطم تیک ay ول وش Mil یا

 .الت نالوا یراث سود یکی هدهسیارواو



ِ Groh 
 ندنسوفروف اضحم كناموز هد وم رلملالاقم

 ییکیدردنوک ربخر هلو  Peی راکدابا

eat. رار هل-ةمارغ وا هب الواوش aig 

 لاح  4 sawsهدنسامدا یکج ےل دیک

 ییرامداو ریل الاق-الت 7598 .ررونلو

 یرغوطكب  glyهروک ذم "هل اے
lA یشک كم Bll ندن ررواکنج 

 اهجوتم هنالولوش رار هلسهلج كرها
 ردا تکرح . ۱

 یرهش الولوش وہشا  lin whe.هعلمف

 بولوا ندنرارهش مهم لا "ةقیقح كنس

 یواح  Sylمسج  Jeeتب كرهش

Be هه A ید tip, 
oot uo" لود هجا ىدا ٠ otis 

 ےہ ادعام  ot jobمارها نالوا هدة وب



TAI} 
 Sigal راو دهر لوب تیاف هداکش

 نالوا یدوبعم كوب هلا راک: زا
aul » MET »-اشنا هرزوا قلوا  

 ندنف رط ره كناقيسکمهدیعهود ۰ یدناشادنا

 fal ریلک fro تب قوچ Oh هنسره

joyیکیدایا برقن هد رهش الولوش  
 هدارو یک یفیدلوا هدرار راس نامز

 رللوتایسا dale یسلاها رھے د

 Sig طقف ۰ رلیدلبا تعراسم هناابقتسا
Yauهلا رال وب اسا ی یسیلاها ی رهش  

 هدنسوزرا قلو هدهناتسودتابسانم ًادج

 kl تکرح هدلوو يثان ندنراقدلوا

Al,هل هج یراهدفرود ندرالویاپ سا  

 شالا سح تیروسیحم هصیصتر هو
۰ pal 



۰۳۱۲9 
 3 gs Wy win زرو

 لا هرکص ندفدآ وا لعحاد ه رهش !dy ود را

 af بورد-_ثلر ieee هدعاا وم م4

caw!هن ال وح دو لوب روک ذم هد  

۰ gal oe J oI 

۱ ah! gad اوز ەتو 

 وا  golهدن مانای راتماقا یکه دال ول و هلته ج

  Ry 5399هن عج شوک و  Hehیه اش

 دز روو یبلاها ره. هکرا و ردوو 8

 ی رالابقتسا یدنک یی اق بوشار هد روص

 نوعا  JHهدنرب كن همت ندنرلکدروک

 لق یسهلجج هلا موج هننرزوارالوینایسا
 | grad d_sهدنر ? leas . Joyزرو

Lm رام gs! ES هد lela 



۰۳۶۰۳۹ 

 ot زن روفهن رزوا كن وب .ردیا ترفک رابخا

 هاب را هم ld ج Aad ند هوق ی رادص2۰كنهیلاها

pois y Udaرار 4( دا رها ی ی  

 هداناوب ۰ ردا مو دودا ys yard لاخ رد

 4 4; لوب وزا py هلا رال ge اما

 Spach sar یفک كم یتلا بوک هعوف و

 هدو ید نو زر ال ولو هدننایم راز وب

 ۰ شا

Rt a Line's 555 
Keoزکلا توبهرو وا هدال ول وشقا را  

 نمأت یشیاسآو تبما هدرهش لسخاد

 ity هل دا رفا een ها oho ندکدابا



rasp 
 تدمرب هصبا  abdندکدلدنا هفاسم

 بس » ییعی « لته هناقووب » یر هرطص ۱
 «لنآ و مسقا زا » ی رکیدو « غال.ناراقیچ

la اداب ر 6 نداق ضاب « oa 

  Fil olyحاط مشر |  iteكزروف

 هلتج زر لوب هصبایمودرا  gEوقیسکت

 ۰ را رول وا لخاد هنسندا و










